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 مقدمه مترجم
 

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

 

شناسند. او یکی گذار مکتب خودمداری میماکس اشتیرنر را بنیان

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

باهوشهگلی و  های جوان  آنعجیب   حالنیدرعترین  باشد.  ترینِ  ها 

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

شگفت  محتملدرک  زمانْ  آن  تاریخِ  خود،  نتیجه  انگیزِ  ظهور  در  ی 

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

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

دیدگاه این  چگونه  و    که  سلطه  انهیگوشیپساختارشکن  ی  از 

 اجتماعی و دولتی آن زمان توسط فداییانِ راهِ برابری دیده نشد. 
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نشانه از  که  این  است  فیلسوفی  دارد اندیشه  تنهانه های  یگانه   ای 

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

تا  ش نکرد  الننوشت و تچیزی  اشتیرنر بعد از این کتاب و چند مقاله  

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

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

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

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

را به سمتی پرتاب    هرکدامبودند منفجر شد و    وی همر  اننبایدهایش 

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

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

 بشرپرستان را به سویی دیگر.

ی یگانه فیلسوفِ    پس از آنکههای این بمب  از تفاله  هرکدامالبته  

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

-آجرهای پاشیده آرامآرام و  کردندموقتیِ کتاب استفاده  شدنفراموش

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

رده ی کبینپیش  امروز را   بیماریِچنین جهان حقوقِ بشرکتابی که این

 اش تمام نشده.روتز باهنو ،است 

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

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

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

ترج  را  بود  کایتالیک  دادم  حالت یح  به  یا  ول ب  ه  درآوردم    ترگ پررند 

با    چراکه تاکید  فارسی  زبان  در  و  است  تاکید  نویسنده  مقصود 

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

 رود.

ایگوی را  مخاطب  ایگوییسم  برای  چون  ننوشتم    زبان یفارسیسم 

شانه است و  ترجمهخالیگنگ  زیر  از  عبارت ِکردن  .  تابکلیدی کی 

آنی  دهنده نشانودمداری  خ میای  مدار خود  بر  که  با  ست  و  چرخد 

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

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

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

 تاب باشد. مایزِ کیقا معادل تمایزی که دقت

 Der Einzige und sein Eigentum  نام کتاب در زبان اصلی     

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

  کرده کهترجمه  The Ego and His Ownزبان آن را  یسیمترجم انگل

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

 « برگردانده است.  آنچه ازوست 
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ناشدنیِ  بیان خودیتِ  ، وجود و  ز یگانهنجا که منظور نویسنده ااز آ

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

اربردهای به دلیل ک  ؛ گرچهگیردقرار  جای یگانه    بهعنوان  زداییِ  ابهام

واژهچندگانه »ی  ز  خود«ی  کدر  فارسی  ترجمهبان  در  هم  اگو ه  ی 

(egoهمین به  و  اگوییترتی(  میب  کار  به  کاسم  همچنین  و  ربرد  رود 

ب )ارجاعی  چیزها  منِ  اندیش   دسِتمثل  ه  خودهخودم،  و  (  ی  دارد، 

ی که در  ها قبل به همین ناممدت  ب ازهمچنین به دلیل اینکه این کتا

، به نظرم معادل  است   هیاری شناخته شدنزد بس ،های جوان آمدههگلی

 بهتری آمد.

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

ملک و  از  صرف    ممکن است برای مخاطِب ناآشنا تصوری  که دومی

 دست بسازد. ، پول و ازاینثثاال، ام

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

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

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

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

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

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

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

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

پسوند  ایبرگشت   »تنانگ  یبا  مقابل    «یمضاعف  در   Fleischرا 

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

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

Fleisch  یِ سازمعادل   سبکِ   همان  به  شکل  نیبد.  دهمیم  شنهادیپ  

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

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

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

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

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

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

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

 ست.ه دارا 

پ متن  نگارش  پ  شِی در  به   وش یدار  یهاهاد نش یپاز    یرویرو 

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

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

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

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

 شوند. 

 ام. شان است که گریزانمثال: از رحم

 

 91 پاییز – مهرحیاتی نیما 
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 1برای من هیچ است  چیزهمه 

 

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

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

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

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

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

 2« !شداندی میها به خودش خودمداری که تن آن

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

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

 م -نقد آنان است؛ مثل همین نمونه.  او درصدد



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

10 

 

-نه به دغدغهگوچ   هاآن که  و ببینیم    بیندازیم   ینگاه رید  بگذاپس  

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

 شوق داریم.  شور وو  کنیممیکنیم، خود را وقف 

ی خدا ارائه دهید  های ژرفی دارید که دربارهشما همواره دانسته

 آن  کنهِ  و به  «شتها گالوهیت ر  است که »ژرفای جوهرِ  هزاران سالو  

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

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

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

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

برای خود  حقیقت یا عشق    ، خواستی بیگانه چونخواسته شده از ما  

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

خواسِت   خواسِت  مسلما که    دهیدمی اندرز   همان  و   خدا  حقیقت 

  چراکه او بیگانه خواند    برای  تواننمیعشق است اما این خواست را  

  هراسید میاین فرضیه    ازت. شما  سو عشق ا  دش حقیقت ند خوخداو

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

بخشد.    بر خواسِت ارجحیت  حقیقت  خداوند    اگر»خودش  خودش 

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

می  خودش او    ،دهداهمیت  چون    چیزهمه   پس  ،است   چیزه هماما 

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

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

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

کافی ای بر کسانی که به قدر  دارد. وش قرار  ابرابر دیدگان  خودش در

 کندنمیورای خودش خدمت    کسچیه به    وایند نباشند. ابرایش خوش 

را   خود  تنها  خواسِتسازدمی   خرسندو  خودمدارانه    .  خواستی  او، 

 است.

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

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

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

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

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

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

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

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

 خودمدارانه نیست؟  تماماانسان خواستی  نوعِ

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

راا م به    ش  بن بی  ادوش  و  نشا دازد  ما  ده ه  تنها  ن  که    لِ مشغو دل د 
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. خودتان به باقی مانمنفعت   و  ما  نه  ،است   خودش  ِتخودش و منفع

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

 خدمت کنید؟ هاآن به  شان شده وشیفتهخواهند که شما 

از کرنشِ  هاآن  ب  همه  تنها  برندمی  د لذتای خورغیرتمندانه   به . 

آنا  شتهگذنازجاپرستانی  که وطن  هاییکشور دفاع  از  نظر    ،کنندمین 

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

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

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

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

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

فقط   به  حال  عاشقانه  که  کنید  نظر  پادشاهی  اهمیت    شامردمبه 

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

آری، ش کرده است؟  امردمی  را فدادش  خو  ساعت بهعت سا  گونهاین

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

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

زندان می راهی  پادشاه خواسِتسفر  را    شوید.  جز    چیزهیچ   برخود 

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

 .کندنمی نباشد را تحمل  «او

این   با  شما  نمی  هایمثال آیا  خودمدار  هوشمندانه  که  آموزید 

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

می منشِ  آنکه  جایبهدهم  پیشنهاد    آن به    اهانهغیرخودخو  در 

 باشم.خودمدار م، یک  ودمداران خدمت کنخ

نوعِ و  خانس  خدا  را  ان  جز   چیزهیچ   ،چیزهیچ   مشغولِدل ود 

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

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

 . شمبا 1یگانه  ،شم باخودم 

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

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

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

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

 نم.آفریمی چیزهمه آفریدگارْ نِعنوابه  آنی اک هیچ که در لوی

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

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

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

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

دالوه  خداست.  غدغهیت  است.    ریت بش  یدغدغه ی  انسان 

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

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

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

 که من هستم.  گونهآن 

 ی من نیست!ر از من براالتوا چیزچیه 
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 سان نا : بخش اول

 

 ست. ا واال سان هستیِبرای انان انس گویدی مفویرباخ 

 انسان به تازگی کشف شده است.  گویدمی برونو باوئر 

دقیق نگاه  هستیِبگذارید  این  به  کشفِ  تری  این  و  تازه   واال 

 دازیم. نبی
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.Iبشری  ک زندگیِی 

 

لحظه کاز  روشنایی    انسانه  ای  بر  گرفت،چشم  دنبال    جهان  به 

که    آن  فتگیِآش   از  شخود   نِحفظ کردین  همچنبود و    شتنخوی  درکِ

گون  دیگر در مخلوطی گونه  موجوداتِ  او به همراهِ   این آشفتگیدر  

 اند.هم خورده

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

 کند. می افشاریخود پ  رِخود دفاع کرده و بر حضو

چ   روینازا  هر  آنکه  دلیل  اهم  یزیبه  میبه خودش  و   دهدیت 

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

 است.  ناپذیراجتناباز خود 

شکست  یا  در   طرفینِ  سرنوشِت  -  پیروزی  دو  این  بین  نبرد 

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

 رود.فرو می مادون فِایوظ

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

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

ان چیره  یا ترکه بر انس  .کنندمی  ( را نظارهشانترس  مثالهای کودکان )

 ترکه. ا انسان بر شود یمی

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

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

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

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

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

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

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

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

پسِ ااشی  در  رسیدیم،  اء  امادانیم  می ست  در  هستیم.  که  عنوان  ن  به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ایستاده    ی ماهوشمندی زیرکانه ی ما و  مندانهشهامت   قدرت، انتخابِ

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

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

هوشمندی،   سرسختیِزیرکی،  و  هستندچ ما    شهامت  چهه  چیزی    ؟ 

 ! ذهنجز 

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

بسب فرسایندعدها   نیترحظه مالقابل.  منطق  هیعلجنگ    -  شده  یار 

شدن با  یبانگربه دست  رد که ضرورتِگذر دورانی میدودکی بخش ک

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

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

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

 . است  دشواربرایمان  دست ازاین نبیه وکشیدن، ت

نبردِ  زندگی    سخِت  این  و  و  آمیپیش    دیرتر  منطقبا  مرگ  ید 

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

 ه کنیم. مغزهایمان را چندان خست آنکهیب

کت،  اسم  شخصیِ  کشفِ  ناولی  نامِ  ذهنْ  شخصی،    شفِاولین 

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

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

بینمی  چیزهیچ جهان  میشود.  چ اعتبار  ورای  راشود  در  ما    آن که 

 هستیم.  نهذما  ؛یمهست

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

 بودیم. خیره نظر دوخته آنایم و تنها به نکرده

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

قدرتِ یک  عنوان  به  را  می   والدین  تمکین    آناز    سپ  ،کنیمطبیعی 

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

آورد.    یدهپاشازهمباید   حساب  می  هاآن به  نزدِ نابود   فردِ   شوند. 

نام خانواده، به عنوان قدرتِ «خردمند »  انسانِنزد  منطقی،   به   ، چیزی 

گفتنِ ترک  ندارد.  وجود  و  طبیعی  برادران  در   دست ازاین  والدین، 

  ند و یی هوشمهاقدرته به عنوان  باردو  هاآن کند. اگر  ظهور می  ینجاا
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شوند ولمت»قی  منط بود  آنچه  هوج یچه به ،  «د  گذشته  نخواهند  ا هدر  ند، 

 بود.

بلکه   والدین  تنها  نه  کلیانسانو  حالت  به  تسخیرِ  ها    مردِ   به 

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

نمیساب  ح  چراکه  آهم  مییند  او  بایدگاکنون  فرد  خدا   وید:    از 

 ها. ه از انساناطاعت کند ن 

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

 رود.ها پس میحقیرانه به دوردست 

اکنون   می  کامال روش  موقعیِتوارونه  را   خردمندانه  شود. جوان 

به عنوانِ   دکوک  کهی درحالکند،  تسخیر می را  ذهن حس   هنوز خود 

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

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

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

چرا را  طرفیتاریخ  از  شک    کودک  .  می  اندهپیوبدون  اما    ،فهمدرا 

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

تئوریک    پیشینیری  ما  داشتنِ  بدونِ بدون گشتن    گریدعبارت به   یایا 

 بافد.به هم می ،ها به دنبال ایده

چیره   جهان  قوانینِ  که در کودکی فرد باید بر مقاومِت  طورهمان

اکنون   قصد میی[  ]در جوانشود،  که  هر چه  در  مخنیز  با   الفِتکند 
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-بر ما فریاد میجدان  ست. وا  برورو  خویش  وجدانِو    ذهن، منطق

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

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

ائومنیدس انتقام از خش1جوی  نه  همه2ونزیدپو  مِ،  که  از خدا  نه  ی ، 

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

 ایم. ترسیده وجداناز 

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

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

اهیم، ها، مفایده)مان  هایاندیشه  ما توسطِ  کنشِ دیم. مسیر ِکرمیپیروی  

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

 شد. تعیین می

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

است   حقیقِت درباره  «موضوع  خودِاما  نمی  ی  و  حقیقت  اندیشیدیم 

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

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

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

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

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

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

 .ی محض نیست یا اندیشه  چیزاز همهدای ج

جوانی    شوقِ   ،آنیا دست داشتن در    نابی  اندیشهروشن کردن  

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

 .است جوان 

ان  شود، همچنشناخته می  یماهیت  ییئشنوان ح به ع که رو  وقتیاما  

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

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

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

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

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

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

 روحی کامل بگردم.

وجود این  با  ع  من  ،اما  به  را  خودم  تازگی  به  روح که  نوان 

به  دریافته برابر    بارهیک ام،  ک  کامل که چیزی  وحر  آندر  از نیست  ه 

ز خود را از دست کرده و باست، کرنش  ا   ملکوتیکه   من باشد بل ِآن

 کنم.پوچی می  دهم و احساسِمی

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

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

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

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

 1« دهد.

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

را   می  گونهآن جهان  هست،  را   آنجا    مه ه   آنکه  جایبه پذیرد  که 

کر تصور  ناقص  و  دهچیزی  که    باشد  بخشدبخواهد  به    بهبودش  و 

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

اساسِجهان   اساسِ  منفعتِ  بر  بر  نه  و  تعامل    شیهاآل ایده  خودش 

 یابد. می د، تحکمداشته باش 

ساس د و اح ناسبش  روحعنوان    مادامی که فرد خودش را فقط به

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

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

(، مادامی که تنها چیزی  ا فدا کنده ترین شرافت دهد و به پای احمقانه

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

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

اندیشهها آل ایدهتنها  او    مدت ایده،  یا  خواهد   اجرانشدههایی  ها 

 داشت.

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

عنوخودش    درونِ نکند  انِبه  وارد  از گوشت و خون    ما   -جانداری 

اای در  را  شتواننمی  -  بیمایمی  بالغ  نسانِن  منفعتی  یا  د  خصی 

شود.  رانهمداخود برای    یمنفعت  دارا  فقط  برای    مان روحنه  بلکه 

همه با  شدنی  ارضا  کامل،  منفعتی  ارضای  وجود،  . خودخواهانهی 

ببینید آیا او در   ؛ وید یسه کنان مقاست انسانی بالغ را با یک جوا  کافی

-ه نظر نمیخودخواه ب   ند و بیشترکمتر سخاوتم  تر،نگاه شما سخت 

 ترجاافتاده گویید او فقط  ر است؟ خیر! شما میدتب  نتیجتاآید؟ آیا او  

ی اصلی  اما نکته  است،  «تر بینواقع»شده است یا ممکن است بگویید  

دهد ار میرکزیت قررا در م  خودش  ،از جوانکه او بیشتر    است   ینا

و  ن پدری  ، سرزمی داخ  مثل  گریدای  ی چیزه جوان شیفته  کهیدرحال

 است. دست ازاین

انسان  نب می  کشفِ  دومینابراین  نشان  را  جوانْخود   دهد. 

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

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

 دریافت. مجسمسان خود را روحی ان
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ها و  یشهعالیقی عاری از اند)  هندانخردمریغعالیقی  ها  تن  کودکان

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

 عالیقی جسمانی، شخصی و خودمدارانه دارد. 

  گرم سر  آن که بتواند خودش را با    نداشته باشد  شیئیاگر کودک  

احس کند کرد،  حوصلگی بی  اسِ،  هنوز  چراکه   خواهد  د  داننمی  او 

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

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

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

 « شود.میتصرف  شا»ذهن[ توان گفت که]میکند یا مشغول می

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

احوالِ ترین  افتادهپاد. اگر او با این وجود به پیشنکتحقیر می  «اهریظ

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

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

 هستند.  مادنبرای او  هاآن  گریدعبارتبه 

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

شان مالکبه عنوان آفریننده و    هااندیشهدر پس  نیز  را    خویشمدتی  

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

از   انباشان  هاآن سرم  شد.  هندیشهته  که  بودند. هایی  من  فرزندان  وز 

  دارْ تب   انسانِ  تِزدند و همچون توهمامیرسه  من پدر اطراف    اه آن 
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مخوفبا  ا  مر اندیشهلرزاندندمی  قدرتی  این  هم  .  اگر    جسمانی ها 

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

را به   هاآنمن    کنم، آنگاهرا نابود    هاآن  . اگر من جسمانیِتدست ازاین

من جهان   «. امجسمانی  تنها منْ»گویم:  می  وانده  م برگردقلمروا  درونِ

ام در دارایی  و به عنوانِ   خودم ِآناز  که برای من هست،    هگونآنرا  

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

عنوانِ به  منْ  اگر  ژ  روح،  سوی  به  را  حقارترفجهان  ها ترین 

وی  ها را به سهدارواح و ای  ،ش امالک  پس رانده بودم، اکنون به عنوانِ

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

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

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

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

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

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

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

پیر چه؟   انسانِ  سرانجامدهد.  قرار می  زچیهمهاز  باالتر  اش را  شخصی

خواهد  آنی ربارهوقت زمان کافی برای صحبت د آن، ومقتی پیر بشو

 .بود
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.IIی نو ی کهن و زمانههای زمانهنسانا 

 

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

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

برنامه این دنبال کرد و  از  به ا ه قلب آرزوهایی کو  ها  پیش  اکنون  ش 

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

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

  ر باو دیگرآنچه ا  –نبوده    گونهاینها قبل  که دیروز یا سال   تبدیل شده

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

خاصی تغییراتی را   با روشنیِ  ، نگردمیی را  دیگر  ش زندگیِاچشمان

 . اندکند که در خودش اتفاق افتادهاحساس می

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

 اند. هداشت مشغول می آن
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I.  باستانیان 

 

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

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

انسان به درستی کودکان خطاب    هاآن مجرب،    هایِما  ما    .شوندباید 

به  ترجیح می خوب و   نِا روان پدبه عن  نانآدهیم به حرمت گذاشتن 

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

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

 باشد؟ 

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

  مرورگرِخودش گرفت و    توخالیِ   یِشنبه یک شنبه را به نفع    قداسِت

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

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

یا    جدیدی نیز  اینکه  ست  جایگزینِ  طورهماناو  خودش   که 

 شود؟ می  ایگزینشد، ج  «باستانیان »

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

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

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

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

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

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

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

خودش را در    تواندنمیکه مسیحی    اندازه  شود. هرراحتی فهمیده می

  به حقیقِتبه همان اندازه    ،سازدقانع  روحانی    یواژه  مورد بیهودگیِ

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

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

کردند که جهان  ی خود با این احساس زندگی میباستانیان نیز به نوبه

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

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

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

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

از حقیقت تشخیص داده بودند    نآنا   آنچهطرد شد و    ارزشبیچیزی  

دروغ عنوان  به  ز  ساسابی هایی  را  سرزمینِ   اهمیِت  .دندنشان    واالی 

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

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

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

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

خانواد نسب  موضوعِهای  یک  شدت  رسناد  گی  داده  فرد   جلوه  که 

ط  درنگ یب  تواندنمی  گاهچهی کابه  از  ور  ش  هاآنمل  و    5ود پاک 

 ی چیزهای دیگر.همه در موردِ طورنیهم

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

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

 
 11.13تورات عبری   1
 –موضییوع تییدفین دارد. حول که داستانی  فوکلی مشهور از سو اشنامهینمانام  2

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

 .م – .اندماندهیباق  شیهاشنامهیباستان است که نما  ونانی سینو یتراژد
 9.60انجیل لوقا   4
 10.29انجیل مرقس  5



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

32 

 

  االها که در و  اورشلیمی»بهشت،    پدریِ  نِی زم سر)برای دیگری بهشتی  

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

زم وارونگیِانهچگونه  این  و  نو  میغیرقابلِ  ی  درونِانکار  از   تواند 

آورد   دورانِ در  سر  خودشان    ؛باستان  باستانیان  اینکه    اهِر  در اما 

 تبدیل به دروغ شود، کوشیدند.  شانقت یحق

میان  ریذاگب به  قرن سال  تریندرخشان د  به  باستانیان،  های 

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

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

 ساخت.می بود، یک گذشته 

موجود   اشیاءِ   رِی ناپذخدشه   قدرتِ  اسیرِ  ادیزی  انزم  قدرآن پدران  

برا   دبودن دیگر  آیندگان  یادگیریِکه  را حس    شانشتنیخو  آنکه  ی 

تجربه  کنند به  نمیهانیازی  تلخ  سوفیسداشتند.  ی  نتیجه  با   2هات در 

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

از » گرایانه را نفوذ دادند که  منطق  ینِتردکاین  و    «! نخوریدچاخان را  

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

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

 
 رِسییاالان و جنگرخنسیی  اسییتمدار،ی( سالدیاز میی  شیپیی  429 – 495) کلسیپر 1

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

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

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

همه   این  مهارتِ  تأکیدکه  دستورِ  بر  هنرِ  مباحثه،  و    زبان،  گفتمان 

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

البته   شود،  تقدسِ  هاآن استفاده  از  بسیار  دارند.   هنوز  فاصله  روح 

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

وحیله کودک    گری  برای  ذهنِکارکاین  لجبازی  دارد.  را   هاآن   رد 

 . است  ناپذیررشوه ادراکی

ی ادراک بنامیم و را یک فرهنگ یک سویه  آنبایست  امروزه می

خصوص  بلکه به  تانادراکنه فقط  »یم که  ه کناضافنیز  این هشدار را  

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

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

اشیاء    ای در میان قدرتِناشده  نقد  زمندیِآو چون    ودتصادفی پر ش

از  چیزی ج   که قلب   وقتی  گریدعبارت به   ،باقی بماند   امیالِ ز مخزنی 

ادراکِ نباشد،  خدمِت اجتناب  غیرقابل شکلی    هب  آزاد   گوناگون   در 

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

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

این پرسش مطرح است    ، دبه کار گیر  چیزهمه را در    شاادراک بلکه 

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

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

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

 اخالقیات است. گذارِسقراط پایه 

-این امکان منجر می  ناچار به  سوفسطایی  دکترینِ  اصولِ  مطمئنا

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

همچنانمینیز   سوفیسِت  تواند  باشد    یک  ادراکیعالی  با  زیرکانه    و 

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

  آناز    چیزهمه   مپیدا نشود یا نتوان به رغ «نیکی  خواسِت»  نآکه برای  

 دفاع کرد؟

نتیجه سقراط می است زیرکقر  اگر» گوید:  در  ارزشمند   شما  یار 

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

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

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

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

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

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

ر باید در براب   یدنیو  د. هر چیزِیکش، انتظار قلب را نیز می1ی لمشغودل

 زمینِعمومی، سر  ، مصلحِتوادهخان  نهایتاتا    افتادمیبه خاک فرو    آن

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

 د. ن کنار گذاشته شو ،دل

را  تجربه حقیقت  این  روزانه  کمی  تائیدی  اکند  ممکن  ه  دراک 

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

  اربابِ آن زمان  تا    شدی نیز خوسوفسطای  انکار کند. در نتیجه ادراکِ

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

و کشیده شوند    نروبیبدون مزاحمت سکنی داشتند،    هاآن جایی که  

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

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

 نشد.  ختم

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

عظیمباستانیان  گشت.   و  آخرین  از   چیزهمه  شانتالشترین  در  را 

کشیدن  قلب  بتپدبیرون  چیزی  برای  دیگر  که  ندادند  اجازه  و  این    ؛د 

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

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

 توفیق یافته بود.  خودشِتیتثب

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

برابرِ در  شکانمی  حرکتبی  چیز هیچ  دیگر  و  ه ]برا  این  کیت  ماند 

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

اینجا د  تا  روابطِاست  جهان    تحرکاتِ  رگیرِانسان  در  دنیوی   و 

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

  دنیوی بجنگد و او هنوز تا   از امرِ  شااستقاللید برای  با  او هنوز  قلِب

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

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

وجود   امرِ  نداردطبیعی  تنها  عوض  در  پیوندهای    و  و  روحانی 

دار واقعیت  انسا  .دنروحانی  ببنابراین  بین  بسیار  اول  و  اید  دغدغه 

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

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

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

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

بدونِ وجودی  عنوان  به  بدو  را  و  به    نِروابط  یک  دنیا،   روح عنوان 

 شناسد. می
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اند،  ترک گفته  او را  دنیوی  هاتِج تو  تمامِ  کهآناکنون بعد از  تنها  

است   یاو روح  به بیان دیگر ؛شودمیاو فقط و فقط متعلق به خودش 

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

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

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

تکچنا گشتهن  میمیل  نظر  به  تازه  و  جوان  دوباره  که  و  اند  رسند 

-نمی  است را  دنیوی یا طبیعی  آنچههای  گولِ چاخاندیگر    کدامهیچ

 خورند.

این حدِ  ترتیب   به  به  تا    روح  باستانیان  کوشیدند  و  رسیدند 

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

از    آنچهاز    کامالکه  اموری    .شودده مییکشان دیگر   بود    آنقبل  قادر 

بگیرد نظر  در  خود  هستندبرای  جدا  احساسِ ،  به  نه  که  اموری   :  

شوند که تنها خود  به روح مربوط می   واقعابلکه    ،محض و یا ذکاوت 

سرورِ عنوان  به  روحْدمی  جلوه  یاءشا  را  امر   هد.  با  را  خود  تنها 

از ذهن»به دنبال    کند وول میروحانی مشغ -می  چیزهمه در    «ردی 

  را  او  توجهِ  « وآیدسوی خدا می  زا  چیز»همه معتقد،    گردد. برای روحِ

آ تا  حدفقط  می  ی ن  سجلب  این  که  برای  معلوم شودرچشمه  کند   .

شود و تا حدی یم  انل نماییلهری از دبا مُ  چیزهمه  فلسفی  یک روحِ
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این دلیل   بتواند  کشف  وحانی را  محتوای ر  گریدعبارتبه یا  که فقط 

 است. توجهجالب کند، 

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

وجود  در پس و ورای اشیاء  که    تیهیماتنها با    بلکه  ،ندارد  ، چیزهابا  

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

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

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

نیرومندِ  دشمنِ از حد  کردند.    ،حواس انِ  جه،  خود  بیش  چه )  –تیز 

برای   نیز  پرستان  بت   انِو خدای  یَهُوَ  ؟دونب  محسوسامری    هاآنچیز 

مفهومِ از  بودن  «است   روح ا  خد»  هنوز  دور   پدریِ  سرزمینِ» د،  به 

قدم    «بهشت  جاهنوز  بود  محسوس  امرِ  گاهِیبه   ها آن(  ...  ،نگذاشته 

کرد  جهانِ  هِیعلرا    شانذکاوتو    احساس تیز  تاحواس  امروز    ند. 

این  یبهاگران   فرزندانِ  آنیهودیان،   از  با  افتهنر   ترش یپ  باستان  و  ند 

ر  تمامِ به  که  ادراکی  و  سرورِخردمندی  شده    احتی  و ت  سااشیاء 

می نتوانستهمجبورشان  هنوز  کنند،  اطاعت  او  از  که  را    روحاند  کند 

 . آوردنمی چیزها را هر چه باشد به حساب کشف کنند. روحی که 

دارد  عالیقی    مسیحی  کی اجازه   چراکهروحانی  خودش  به  او 

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

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

ایمانِ  مثالرسد. روحانیتی که   بی  مسیحی  در  به   انِبه  دینی درآمده و 

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

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

غیر برای  غیرقابلِروحانی  انسانِ  روحانی  و  است  روحانی غیر  درک 

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

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

 که زمین از بهشت. است 

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

اهمیتی    هاآنبه    چراکهشود  فشار قرار نگرفته و مضطرب نمی  تحِت

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

مثل مین است آشکارا ه  همسئلو  داده است  وزن هاآنبین است که به 

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

هدایِت  حولِ  نزدشچیز   و  آزاد    شناخت  روحی  عنوان  به  خودش 

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

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

به اشگرفتاری  تا کلِفراهم کند  تمهیداتی     یاء مربوط های زندگی که 

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

چیزها را چون   فقطکند و در این بین او  زید و روحانی تغذیه میمی
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پایی به  میچهارپایی  بداند  ن  آنکه  بدون  و    نهایتااو    . اندست یچ بلعد 

لیکن خود را به    ،میردم شود جسمانی میش تمااوفهی علتوق  مطمئنا

ش را با یک نیایش یا اندیشه  انسته و چشمانفناناپذیر دا   نوان روحْع

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

نگرا او  است.  نیسمابق  نِاندیشیدن  امرِی  در  را  او خود  بگذارید   ت. 

. بگذارید که وقف شدن،  سازدمشغول    تواندمی  هروحانی به نحوی ک

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

-می  اند،شدهواضح    کامال  نزدش  هااین  نهایتاکه    1و در نتیجه دکارت 

کند   وضع  را  پیشنهاد  این  هستم.می»که  تواند  پس  این   2« اندیشم، 

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

به عنوان یک    . من تنها زیم، زنده هستمحانی میآن زمانی که من رو

و نه هیچ چیز دیگر.   روح حقیقت دارم یا من از سر تا ته روح هستم

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

ب  ،ست که به روح تبدیل شده است  ندارد. در  روح سایه    نِدچراکه 

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

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

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

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

-یر درمیا در زمانی دهتا جای ممکن در مقابل آن محافظت کنند. تن

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

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

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

باستانیان  در زندگیشدند  میان  اما  چیز.  از  که  گزیند ه ای  دوری  ، ا 

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

 است. دیشیدنانبلکه  ،دیگر زندگی نیست  نتیجتاو  دزیَمی

باستانیان   که  شود  تصور  نباید  اکنون  بودند.    اندیشه   فاقدِ البته 

ترین حتی روحانیکه  تصور شود    گونهنی انباید  که    روطن همادرست  

ی رههایی درباباستانیان اندیشه  برعکسست.  ازندگی  ان نیز فاقد  سان

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

با   هاآنشان نیز بسیار فعال بودند. اما  در خودآگاهی  هااین  قرار دادنِ

آنکه   ه وجود  به  میمهراجع  چیزها  و  گونه  ی  دغدغه»اندیشیدند 

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

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

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

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

 یقیحق  لذت بردنِوی چیست؟  ج وباستان در جست   پس دورانِ

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

 ست.ا «حقیقی

می  1سیمونیوس  یونانی  ناب»  خواند:شاعر  خوبیسالمتی    ترین 

ه ک  ست اوتی  رست، سوم ثاست، بعد از آن زیبایی  افانی    برای انسانِ

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

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

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

نیاز    که آن را در داشتن حداقلِ  ز زندگی؟حقیقی ا  ذتِگشت جز لمی

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

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

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

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

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

 « باشند. سرخوش»

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

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

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

روابطِگسترش بدون  یک    یافتن،  بنابراین  و  دنیا  با   زندگیِدوستانه 

  نه در زندگیِ   و  دگی به عنوان زندگیدر زن  او را  هاآن یافتند.    منزوی

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

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

سرخوشیِ  طورهمانباستانیان   دنبال  به  خواهانِ مطلوب  که   اند، 

 طوالنیِ  زندگیِ  خصوصبه ان  یهودی)هستند.  هم    مطلوب  زندگیِ

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

اشکالِ بیشترین  در  دموکریتوسشامتنوع  بهروزی    ل مثاانعنوبه   3. 

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

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

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

 «.زیدمی زده شود، به آرامی هیجان

می  آنچهپس   که  اندیشد او  است  بهترین    گونهبدین  این  به  او 

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

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

و    کلِ  چراکهشود   آن  از  شدن  رها  راستای  در  او  فعالیت 

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

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

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

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

با   تنها  که  رسید  دارد    بندیدرجهخواهد  کمتری  آزادی  که  کسی  از 

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

ف  ی اعترابرهمای  آورِی ماللبه زمزمه  نهایتابرود که البته    ی پیشینزم

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

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

بایکند  می برابر دنیا حفظ کردهکه فرد  از خود دفاع   و  د خود را در 

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

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

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

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

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

 است. گونهنیارومی نیز  فضیلِت

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

 نگذاشتند.  ی عملیهسففل

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

می  انیرواق فر  بازترحقهفقط    ؛دهندتعلیم  است.  یبکارو   تنها   نآناتر 

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

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

 من است. او دشمنِ چراکه ،ید نیرنگ زدبا

جهان   از  می  به  اناکشکتوسط  جدایش  تحقق  کامل  یابد.  طور 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تنها  راب جهان  با  شدن  روبرو   موشیاخو    ( اعتناییبی)  3اتاراکسیای 

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

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

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

انگارد، دیگری بد  کسی نیک می  آنچهاست به طوری که    ن کسایهمه  

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

که در جهان چیزی برای   انسانیرا ندارد،    ختناش  تواناییِانسانی که  

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

 کند. کرده و اعتنایی به آن نمی جا که هست رهارا همان 
 

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

 م. –  ده است.و داده شبه ا یفلسف  ییگراشک نینخست
اسییت در  یهییومآرامییش اسییت، مف یعنابه م یاللفظکه به طور تحت  ایآتاراکس 3

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

اما این فقط طب  رسروکایک کل    یمثابه    یعت نیست که به نظمِ دارد. 

تمامیِ بلکه  دارد  تعلق  دنیوی  چیزهای  و  که  اروابطی    جهان  ست 

آن در  را  خود  توسط    هاانسان  جایگاهی  میدر   مثلند  بیطبیعت 

خوانند. سپس  یم «عیپیوندهای طبی» آنچه مختصراخانواده، اجتماع یا 

 مسلح به شکلِ ه با جهان آغاز شد. انسانی ک ارواح جهانِمسیحیت با 

باستانی و  اانسانی    ،شودرو میدررو این طبقه )  المذهبست  که در 

مییهود غیرمسیحی  عنوان  به  هم  ب  یانساناما    ؛گنجد( ی  جایکه  ی  ه 

 یِ بستگدلو    «لبیق  رضایِت»چیز جز  سط هیچخواهد توه که میرسید

 ست.اخود هدایت نشود، مدرن و مسیحی  روحآن و همدردی و 

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

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

. البته  رسیدندشخصی    رِرجیح هر امحکومت و ت  لِدر نهایت به انحال

ممانعتی    طبیعیبه عنوان پیوندهای    دست نایازو  که اجتماع، خانواده  

 . دکننمیمرا تضعیف  روحانی  آزادیِاند که سنگین
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 1ها مدرن

 

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

درگذشت کهنه های  روش قضاوت  بنگریدی  چی.  همه  گشت!  نو  ه  ز 

 2« است.

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

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

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

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

 « رسیدند.

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

 م. –ه دارد. حیت اشارو به عصر مسیآن متفاوت است  
 م. –  5.17دوم به قرنتیان. ینامه 2
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با  ضوعی مشاوم باستان رخ داد    آنچهبه  در   انتورا میدر دوران 

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

زندا  اتاصالح   مقدماتیِ سیطره  نیهمچون  احکاتحت  مسیحی    مِی 

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

و کرد  بحقه  عرضه  در  آمیدعت هایی  اعتقاداتِز  کار    مورد  به  ایمانی 

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

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

 «رضایت آن درست عمل خواهد کرد. تأمینِ در مسیرِ

مردم  اصالحاتاز    پیشبسیار   ظریف   « مشاجراتِ »ه  ب  چنانآن ، 

هم به   1لوتر  رِهوفته بودند که پاپ و بیشتر افراد در ابتدا به ظخو گر

-سوفسطاییانیسم با  نگریستند. اوممی  «ی یک راهب مشاجره»عنوان  

یونانی    سوفسطاییان که زندگیِ  مشابه با آن زمانِ  مطابقت دارد وگری  

شکوفاییِ داشت    در  قرار   بسیارِ   مسائلِ  ،ی( سپریکل  )عصرِکامل 

نی م  اکیاولیانیساومانیسم که ممکن است آن را م   ز در عصرِدرخشانی 

 .( دست ازاینو    2چاپ، جهان جدید صنعِت  مثل  )  رخ داد  ،هم بخوانند 

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

 بسیار دور است. 

نهایت   در  کنترل   اصالحاتاما  جدی  طور  به  سقراط  همچون 

ها آشکارا و قلب   تاکنونو از آن زمان  را در دست گرفت    قلبدِ  وخ

در مسیحیمسیری    بیشتر  کرده  غیر  طرفدارانِرشد   انتقالِ لوتر    اند. 

نت  کردند.را آغاز  قلب  سوی  به    مسئله این قدم در  از   اصالحات ایج 

بار سنگینِ با  نیز خود  قلب  که  باشد  این  مسیحی روشن    ایمانِ  باید 

رو که  قلب  روشود.  به  غیرمسیحیز  میز  محتویاتیتر  که   را  شود، 

می سرگرم  آن  با  را  د   ردکخود  ماز  انتها    دهدیست  در  که  آنجا  تا 

نمی  نزدشی  توخال  یِقلبخوش چیزی جز یک     یک عشقِ ماند.  باقی 

انسان  تماما به  به  عمومی  عشق  آزادی،  انسانها،  از  آگاهی   ،

 .«ی»خودآگاه 

این شکل است که   به  اکنون   اکهچرشود  میکامل    مسیحیت تنها 

و پژمرده  عریان،  اک  گشتهمحتوا  بی   دیگر  هیچ   نوناست.  دیگر 

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

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

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

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

چه   دوستی و هیچ عشقی را ندارد.  نوعْ  چیه   یم( تواناییِتفه گشدنی ک
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ی عشق ورزید وقتی همه  ه بتوان به آنانسان باشد ک  تواند درچیز می

»  ،هاآن  مثل  انسانی  آن   کدامهیچ و    هستند  «خودمداران همه  یا  گونه 

نیست؟ مسیحی فقط به روح عشق   روحفقط   کدامهیچ   گریدتعباربه 

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

 نباشد؟ 

دوست   چرا  پجسمان  انسانِیک    داشتنِاینکه  از  مو،  ی  و  وست 

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

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

مهرایننباید    وجهچیه به  که  شود  تصور  شبیهِ  بانیِگونه  آن   ناب 

  همه وجود دارد. دوستانه برای    ست که در یک دست دادنِامهربانی  

ی  ناب با هیچ کس مهربان نیست و فقط یک عالقه  هربانیِبرعکس م 

دغدغه ت است.  انسانا ای  ئوریک  عنوان  به  انسان  برای  به  ه  ن   ، ست 

او نفرت ابودن  «خودمدار»با    شخص. فرد  عنوانِ انگیز است ش برای 

ی این  اما به واسطه  .سان نیست دیگر آن امر انتزاعی یعنی انو  ا  هاکچر

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

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

موردِنردا که  گرنکوهش    د  و  قرار  شده  تمسخر  تحقیر    کامالفته، 

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

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

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

 یا به بیان دیگر یک دروغ است. ورزد، یک هیچ می

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

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

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

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

پایین بسیار  ماست،  پای  زیر  ماتر  تحقیرشده  بهشِت   از  بازوانِ  و    ما. 

به ما    آورش دیگرمالل  و تنفسِنیرومندش دیگر بر ما ضربتی ندارند  

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

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

نهایت   نیز در  ما  به در کند و  در روح هستیم. زمانی    قطف  اعواقراه 

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

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

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

ربرا شرِی  از  طوالنی  تقالیی  از  بعد  که  شد  وحی  راحت   ه دنیا 

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

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

ان بردارد. دنیا  می  از  واقعادنیا را    تواندنمیساخته است، ولیکن    جهان

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

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

اشتیاقِ   دائمابایست  می یا    این  دنیا  کردن   گر یدعبارت به روحانی 

او    یجهته باشد. در نترا با خود داش  «سیاه  لیسِت»آن از    رستگار کردنِ

جهان    ودِبهبیا    برنامه برای رستگاری  کارِبه دست   همچون یک جوانْ

 شود. می

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

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

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

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

  حکمتِ جز    ودنبکارهایشان چیزی    متولد شد. تمامیِ  نزدشان   « جهان

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

به  آن چیست؟ مدرن   پس ازهای متمادیِ ها در تالش برای رسیدن 

  ن آنا .  ندباستانیان این کار را انجام داد  چراکه  ،دندآن سوی جهان نبو

به    نزدشانچیزی که باستانیان    ؛خدا بودند  سویآن رسیدن به    قِتامش

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

روح   . آن فعالیِت، قرار داردست اروح یا امر روحانی  آنچه از آن ِهر  



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

54 

 

که    طورهماناست.    الهیات  «،کاودنیز می  الوهیت رارفای  حتی ژ»که  

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

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

طغیان تالش  علیهها  جدیدترین  شدیدترین  جز  چیزی  در خدا  ها 

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

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

 میراث باستانیان به درستی چیست.

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

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

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

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

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

 پیوندهایی روحانی.  پیوسته است و با روحبا ندارد و تنها 

آیا  ناپذیر است،  تخریب   دنیا  باتِضر  آیا شجاعت من که در آماجِ 

به    ،اندشدهمن از قضا همه به معنای کامل روح    استواری و سرسختیِ
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همه   هاآن ؟ پس بهتر که  کند  سلمرا    هاآن   تواندنمی این دلیل که دنیا  

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

که مادامی  نشود!  خالصه  دنیا  برابر  در  به   هاآن  نشدن  تنها  را  خود 

انی  وح ر  ، آن جهانِخود  د، مادامی که فقط به جهانِنخود مشغول نکن

  « روحی دنیوی»بلکه    ند،نیست  آزاد  د یک روحِن ار نداشته باشتنها کو  

زنجیر شده آن  به  روحی ،  آن خودش  زاتنها در جهانی    . روحْ اندو 

ر  ها د. تنزمینی یک غریبه است   جهانِ  اینست و در  ایا حقیقی  آزاد  

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

ی  این باکره»   داند که چگونه جلوی عزیمِتو نمی  هددرک نکراو را  

 را بگیرد. 1« آمده از سرزمینی بیگانه 

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

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

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

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

در   آفریتنها  خودش  که  خیالی  میتصاویری  هماده  که  نبیند،  گونه 

ن او دیوانه  دون آو ب  هش را آفریدادیوانه برای خودش دنیای رویایی

می نیز  روح  بود؛  جهانِنخواهد  خود روحانی  بایست  برای  را   اش 

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

 
 م. –است از شیلر  عنوان شعری  1
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هایش است که و با آفریدهکند  را روح می  او  اشبنابراین آفرینش

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

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

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

نمیت تشخیص  ندهیم،  آنکه    گریدعبارت به   ،دهندخصیص  وجود  با 

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

بخشیده زندگی  افکار   یکودکدر    که  رطونهما  ایم.خود  بیشترین 

ما   خواست  بدون  بدونِتربیتی  برای    تواناییِ  و  در شبازتولیدما  ان 

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

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

 اش واقعی خواهد بود.آن آفریده

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

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

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

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

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

که فرد جز   –  ریودی داغیریه  یک رگِ  دستکمی عزیز من  خواننده

نمی بیراهه  به  اینجا  تا  دیگر  –آید  این  اندکی  با    همچنان  را  از مسیر 
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خواهی کرد  پشت  ه من  تو نیز ب  احتماال  تا آنجا که   ،رویمهم پیش می

 د. ت خواهم خندیامن توی صورت چراکه

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

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

روح    ،ماروح  دارایبدون شک   عنوان  به  فقط  نه  عنوان  بلکه  اما  به 

با نیز    انسانی  بین    «.دارم  وجودبدن  همچنان  روحِ  خودتانشما    و 

می تفاوت  شما  »  دهد:می  پاسخاو    .ریدذاگخودتان  آنکه  وجود  با 

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

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

ست که در  ا قطعی    هتا این انداز  کنید، تان را تصویر  ی روحآینده  اندازِ

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

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

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

و   گفت  خواهید  ترک  را  آن  یکی  احتماالکه    ش اضیتعودیگر    با 

 « کرد.هید خوا

می باور  را  او  شما  یک    اقطع ن  واکن  چراکهکنید!  اکنون  تنها  شما 

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

رو باییک  هم  کارز  این  بدونِ  د  باید  زمان  آن  بکنید،  به   را  جسم 

بوده و در    بنابراین نیاز است که شما دوراندیش .  خودتان کمک کنید



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

59 

 

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

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

 « د؟ اب ماندر عذ شاروح

اگر   به مرور زمان  آاما حتی  دانسته و    علیه ن شکیات را درست 

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

ره انگااین  ت  نیز پاک شوید. شما در هر صور   تانروح  اناپذیر بودنِفن

پرده به این حقیقت وفادار گذارید و هنوز بیباقی می  نخوردهرا دست 

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

در    ،تانودنب  1ی آتئیست به رغم همهشما  ست.  ادیگر بر شما مدعی  

عل همبا    خودمدارییه  تعصب  بودن  فناناپذیر  در   یرأمعتقدین 

 .دیهست

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

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

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

تق بهرا  قربانگاهی  به  سرزمینِ   دیم  میپد  نام  به   ،کندری  نیازی  اما 

  پدری یک ایده است چراکه برای چهارپایانِ   ینِسرزمکه  بحث نیست  

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

میهن یا  اگر کسی  پدری  ندارد. حال  راپرستی وجود  عنوان    خود  به 

 
 م. –خداناباور  1
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  ش به سرزمینِ ا، با خودمداری به تایید نرساندخوب    پرسِتمیهنیک  

بیشمار مسائلِومن  یاو  پدری خیانت کرده است   نیز   ضوع در  دیگر 

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

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

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

 .دست ازاینایستاده است و 

خو میخوا  رادمدار  شما  امرِ  چراکهد  شماریر  در    او  را  روحانی 

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

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

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

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

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

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

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

با  ه فقط  کنید ککر میشما ف  مطمئناکند.  دنبال می   ندش استخوشای

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

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

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

ید تنها  ادادهیقین  او را اید کهنثار این زیباروی کرده ییرتان را تا جااو
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برای  ا  دنیا  زیبارویِ شما  نمی  خودتانست.  بزندگی  بلکه  رای کنید 

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

بگذارید    ،یابدروحانی هستی می  امرِ  روح در آفرینشِ  از آنجا که

ین  فقط ا  او  گرا  .میندازیباش نگاهی  ن آفریدهان به عنوان اولیبه خودم

نیز  یک   باشد  داده  انجام  را  آن  کار  از  از    دمثلِیتولیک  پس  طبیعی 

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

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

  –آمده باشد    «از هیچ ». از طرفی اولین آفرینش باید  کنندمیمثل  ولیدت

چیزی جز خودش نبوده و  شاادراک  آن روح در امتدادِ گریدعبارتبه 

ب نبوده  هم  خودش  میحتی  خودبلکه  میایست  را  .  است   آفریدهش 

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

ریم. آیا شما قبل نگای روزمره میتجربهحال ما به آن چون  ن  ایو با  

آنکه مندیبی  از  آفرینشِ  گرشه یاندوجودی  شید،  در    نخستینِ   هستید؟ 

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

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

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

کند. به همین گو میگفتنی که شما را سخنسخن  کند؟میاننده  را خو

-در ابتدا از شما یک روح میکه  ست  اانی  روح   امرِ  ترتیب این تولیدِ

 سازد. 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

62 

 

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

ز روح تفاوت ن اندازه نیز خود را ادهید، به هماتفاوت میگو  سخن

داد به رو  خواهید  از روح کاس میشنی احسو  نید که چیزی جدای 

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

اشتیاقِ می  میان  ناپدید  اشتیاقِاندیشه  با  نیز  شما  روحانی   گردند، 

آرزومندید که یکپارچه ن  کنون شما با تمام نیرویتااید و اتصرف شده

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

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

 « است.

روح نیست تعصب دارید و در نتیجه شما   آنچهشما بر ضد هر  

آدم   را  نقش  خودی  تانخود  علیه متعصب  شرِ   تواندنمیکه  ،    از 

شودروحانیغیر  اندِپسم خالص  می  ،اش  به بازی  آن  کنید.  که  جای 

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

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

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

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

 .« مخوانمیرا »خدا«  

می  نکهای  که  باشدروحی  ناب  روحی  دیگرجهانی    ، بایست  باید 

پس به این   ، آن نیستم  . چون منْته است وع نهف وضم  باشد، در طبیعِت
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باید جایی  جا می او  آنجا که در هر    خارجرسم که  از  باشد.  از من 

به   ،را درک نکرده است   هوم »روح«فمت نوع بشر به طور کامل  صور

چنینی باید جایی خارج ، روحی اینابن   روحِ  رسد کهاین نتیجه می

 بهشتی.زمینی و شری، غیرها باشد، فراتر از دنیای باز انسان

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

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

به خاطر آنکه من ، تنها  متفاوت  کامال  برای چیزهایی  اندمتفاوت هایی  

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

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

 یابیم. دست می ،خدا باشد 

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

گوید  او می  آنچهست.  ااتی  الهی  ماتما  ،دد به ما بده فویرباخ سعی دار

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

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

بار آن  بوده ا  خودمان  انسانیِ  ماهیِت این  از    را به عنوانِست،  چیزی 

فویرباخ    گردانیم.یا برمیاین دن  دیگر به  جهانِخودمان دریافته و از    آنِ

  توانیم با این آیا می  د.ده را می  ما«  ماهیِت»  به خدا، که روح است، نامِ

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

به  شویم؟ آیا    یبندبخش   یررضرویغضروری و    و خودِاینکه ما به د
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شکل   دیدنِاین  با  از    مانود خ  ما  شده وخکه  تبعید  بیرون  به    دمان 

 گردیم؟ آور بازنمیمالل  ، به آن درماندگیِاست 

چیز   عنوانِآورده  دست   هبچه  با  اگر  امرِ   ایم  دگرگونی،    یک 

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

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

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

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

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

توانستیم ما سازگار نبود و در نتیجه ما نمی  ر دهیم. او ما نبود و باقرا

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

 دیگر بیندیشیم.

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

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

تنی نایافو همیشه دست   آرزوها بوده  مرکزِ  هامدت ه  را ک   آنچهکشد تا  

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

برای    ی یاس، چنگ زدنیِبا منتها درجهن  ا چنگ زد ه دارد. آی خود نگا

مسیحیان    یامرگ   آرزوی  و  عطش  همان  این  آیا  و  نیست؟  زندگی 

جه نبرای  قهرمان  نیست؟  دیگر  رود میانی  دیگر  جهان  به  خواهد 

به سدیگر ر  خواهد جهانبلکه می مجبور    بکشد  وی خودا  را  آن  و 
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آن   از  آیا  و  شود!  جهان  این  به  تبدیل  که  همهسازد  دنیا  زمان  با  ی 

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

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

مخالرباخ  ویف  الهیاتیِ  دیدگاهِ  مختصرابگذارید   را  خودمان    فِتو 

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

مینام  خدا  دین  در   متعال   وجودِ آن    مطمئنا عنوانِ   شودیده  به    و 

می  هدفِ  عینیماهیتی   قرار  حقیقت    ، گیردارجاع  در   ماهیِت  آناما 

نقطه   خودِ نتیجه  در  و  است  بازگشِتانسان  جا    اینان  جه  ریخِتا  ی 

بلکه انسان برای انسان به عنوان    خدا  نهکه از این به بعد دیگر    است 

 1« شود.دا ظاهر خ

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

خاطر   به  و  ماهیتِ  ینکهافقط  خود  اوست  چیزی    نه   کامالاو، 

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

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

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

ن ور کلی اینکه مدر نتیجه به ط .خود و نه ماهیِتهستم متعال  ماهیِت

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

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

 
 م. –ی فویرباخ  نوشته -از جوهرِ مسیحیت   1
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  بر اساسِ   «خداوند  روحِ»اندیشیم چراکه می   زمانهم ش،  ابیرونیو هم  

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

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

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

دارون و مجبورش کند   را  که  ندارش  ما  به سوی  قل مکان برداشته و 

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

 شد. 

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

م  مسیر  اساس کاررایا  صفحات  میکنیم    حل  برای  را  این  بایست 

می اپایانی  تا  جلوگیرگذاشتیم  تکرار  بز  کرده  اولین  اشیمی  به   )

 گردیم. روح باز می روح یعنی خودِ آفرینشِ

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

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

 م. –بسیاری موارد دیگر 
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 زده شبح
 

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

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

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

 ور کردیم. هایمان وجود ارواح را بااعتماد به صداقت مادربزرگ 

ما   آیا  آیا    وقت ن آاما  و  نداشتیم؟  وقت    هر  هاآن پدربزرگ 

از  ربزرگماد شانهیماشباح  ها  نمیگفتند،  باال  را  انداختند؟  هایشان 

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

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

ایمانِ  نتهایا به  به    گرم  این  ایمان  جز  است  نهفته  هستی »اشباح 

کروحان  موجودات در  شکل   ؟«لی  به  تنهایی  به  دومی  این  آیا  و 

گر اولی را  ادراک  قیحِ های وانباری آشفته نخواهد شد اگر انسمصیبت 
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رمانتی به    1ها سیست برآشوبند؟  باور  که  بودند  آگاه  خوبی  با به   خدا 

اشبا ور  با  کنار گذاشتنِ  ن آنا   .آسیب خواهد دیدیدا  ح شدبه ارواح و 

استفاد با  کردند  دتالش  از  په  و شده-زنده-دوباره  ریانِنیای  شان 

-، با خوابگردی« رای واالتتجاوز به دنی»با استفاده از    ویژههمچنین به  

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

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

که در کل هیچ ببیند  ند تا  اش حرکت کی طور مداوم در مسیر ناباور

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

استفاده در  هم  دالنهساده   یکه حتی  عنوان  به  نیز  کلمات  از   معنیِما 

 شوند. هم قلمداد می

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

به روحی  چیزی  هر  نم  میان  نگاه  می  کند.یتو  گلِ از  یک   ان 

را    کوچکْ  یِداشتندوست  آن  که  کسی  آفریدگار،  زیبا    گونهنی اروح 

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

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

   نجوا شور به باال  ها روحی ازبزند. از میان آه پایین دم میشکوه ب

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

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

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

 !آورد« تا ابدیت تاب میدا ناپیروح »روح، آن  

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

 روحاز    یانگردسر  نِایانم  جسمِ  ،« او به کلی غریب است رود.راه می»

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

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

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

 . ست ا روحیک از ظاهری  یجسم جهاناست و 

همه جا شما را    نوگشبحنی  به دور و نزدیک خود بنگرید. جها

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

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

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

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

ح شما  آیا   در  تا  سب بر  را  خدایان  که  باستانیانی  با  را  فاق خود 

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

نیستند ]آنان[ . خدایانِارواح  به صورتی ظاهری      را  نمیدنیا  -تقلیل 

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

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

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

و   واقعنشده  و  حقیقت  تنهایی  به  دومی  اآیا  و  نیست  تنیت  ها ولی 

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

 ؟ «اند رستگاری»ظار ر انت ه دغریب ک

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

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

 است.شبح 

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

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

 ی اشیاءی اشیاءاند. ایدهی اساسی در همهروح و باطن و نکته  هاآن 

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

  تواند یمدرستی  آن به    ،است   ترینبرعکس، در جهانی که واقعی»

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

حقیق  بیندیشم اندیشیدهبه  در   مطمئناام.  ت  من  که  است  ممکن 

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

ب  شناختیبه   است.  مقصودِرسم،  راستین  حقیقت  من  پس    «شناخت 

میتصو شمار  حقیقت    همواره  کنم  شناخت  برای  تالش  حال  در 
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خوب»هستید؟   به  است.  مقدس  حقیقت  من  ابرای  ممکن  ست ی 

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

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

 «ست.ادی و او ابر نیست واالتکنم. هیچ چیز از آن می کندوکاو

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

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

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

ز آن  ردی ا  گاههیچتو به عنوان انسانی جسمانی  حواس تو نیست و  

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

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

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

ا  هج به هیچ و  امر مقدس ی ین واژهبه راحتی تا حدی که دیگر 

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

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

خودمدار  خاص    موردِ  ایندر   یک  عنوان  این  شوم،    نکوهش به 

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

ر آن به ر باشد. چیزی که باید دتاز همه چیز مهمو باید برای من  ماند

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

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

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

 . یابدمیشری تغییر یا از الهی به ب به زمینیمینی غیرز

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

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

قلمروِند است و  بال  به عنوان واالترین   لیخویش  را  هنوز خویشتن 

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

کمی  انزمهم واالتر خدمت  وجودی  به  که  کاست   ردهاندیشد  او  ه  ، 

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

ار نباشد و خود  دوست دارد خودمد  مداری کهبرای خودو به اختصار  

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

ج   حالبااین را  خود  نیز  یافتن  او  ارتقا  ارضای    نتیجتاو  هت 

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

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

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

ضت دهد،  به خود آسیب زده و خود را ریا  کند؛ اما هر اندازه که او

خاطر  هااین ی  همه  نهایتا به  انجام  را  آن   است اده  د  خودش  و 

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

 خوانم.اختیار میبی ارِرا خودمد

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

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

دیروز به   چراکهید  گویی کنجبورید یاوهاید، اگر امروز م محدود شده

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

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

 و   خواندمی  زه از آینده شما را فراای تاهر دقیقه از هستی شما، دقیقه

از خودی  گریدارت عببه یا  «از خود»، دهیدخود را رشد می کهیدرحال

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

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

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

 تیار اخبی  ودمدارِ. اما به عنوان یک خگیریدو از خود پیشی میهستید  

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

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

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

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

 ماست. 

معیب براگانگی  همهیاری  در  است.  مقدس  امر  مقدسات  ی  ی 

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

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

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

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

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

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

 بندم. او میها را در حضور ماند و من چشم

رک  با د توانمی بحث که حتی  رقابلیغ   یِریاضیات  چرا یک حقیقِت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مفهو  این  از  تقدیس  مکاشفاتی  و  تکریم  آگردندم  وجود  با  ما ؟  نکه 

راایست حقیقت بمی بسیاری  مفه  های  این  مکه توسط  به  انیفست وم 

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

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

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

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

 ماهیِت در واقع    –ست  ا   «او  ماهیِت»با وجود اینکه    –و  د  یابمی  دست 

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

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

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

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

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

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

که   قدیمی در    ماهیِتتفاوت  با خدای  مقایسه  در  واقع شکل  جدید 
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همچنان  یمی  خدای قد  چراکهسازد.  یم  اشتری از مفهوم را فروحانی

یابا    نوعیبه     روحانیِت   کهی درحالشد  می   هارائ  شکل  جسمانیت 

بدنِ   است   محفوظ شده  و  ترجدید  این یکی  یِدنناشفیعضت   و هیچ 

نمی  مادیِ تجسم  آن  برای  عالوهخاصی    کمبودِ  این  رب  شود. 

ندارد.   نیز  اغواجسمانیت  بیشتر  ظاهری  میحتی  به    هچراکگیرد  گر 

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

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

شمایلِشبح  روحِ  سانن یبد در  و   بارک یبدن    گون  استوار  دیگر 

 ه است.همگانی شد

تقدسْ هر    ماهیت واالترین    پس  و  واالترین   آنچهاست  این 

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

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

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

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

. راه رفتنی قدیسانه،  است   هد قدیسانه داو انجام می  آنچهکه گویی هر  

 قدیسانه.هایی انها و آرمهایی قدیسانه، پنداردیشهاعمال و ان 

راحتی   سر    توانمیبه  بر  ستیز  که  کرد  عنوان    آنچهدرک  به 

ه حتی یابد کتنها تا آنجا اهمیت می  ،شودتکریم می  ماهیت واالترین  

ر بپذیرند  ا از یکدیگساسی ر ی انکته ابط این  ترین رودشمنانی با تیره
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وظیفه   شاخدمت دارد که پرستش و    وجود  ماهیت که یک واالترین  

فاس اگر  قرار  رت.  کلیِت  باشدد  بر سرِ  به   ماهیت یک واالترین    نزاع 

  به جنگِ این کار را نسبت    که مسیحیطور  همان دلسوزانه لبخند زند،  

شلفظی   بودامیان  و  برهما  و  فرضیهکندمی  یعه و سنی  ی، پس  ک ی 

یک   ارزش و ستیز بر سر این بنیانْش بیا ترین در نظرگاهاالو  ماهیِت

یکی.    خواهد یک خدا باشد یا سه تا درونِمی.  شودمیبازی بیهوده  

ز  خدایی ج یا هیچ    Être supremeخدای لوتری باشد یا  خواهد  می

واالتریننتوانمیهمه  ،  «انسان » عنوان  به  شو  ماهیت   د  رای  ب  د.نارائه 

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

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

متدین  یهمگ افراطیهستند  مردمی  از  .  کم  چیزی  آتئیست  ترین 

 ترین مسیحی ندارد. رایمانپ

ب جایگاهِلندتدر  ماهیت  1تقدس   رین  واالترین  ن یابه    ایمانِ  و، 

 .ایستاده است  « ما2منزهِ  ایمانِ» ماهیت،

 
1heilig  

2heilig  



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 شبح 

 

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

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

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

را    نانآکنیم.  میش  اخطاب  ماهیت  رسیخود  کُبرای  به  این نه  دن 

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

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

غیر وجود  با  گماشت  شاسناکرت  بودنِممکناست  بدان  را  اند،  هخود 

بامر غیردیل  ، تبشبح ریغبه  شبح    تبدیل کردنِ  1یِ کار دانایید ه واقعی 

 
ائوس هستند که به جرم همسرکشییی یونان پنجاه دختر دانیر  یدها در اساطدانای  1

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

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

 گشتند. می زناچیبه دنبال  چیزْ در پسِآنان   ؛بودند

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

 رسیدبه نظر می  آنچهاز    یمعموال چیزی جدا  ، اوکندپیدا میآن را  

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

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

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

فریب  و    ن چنیاین  ان،جه  ماهیِتهد.  دمیتقلیل    یک  جذاب 

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

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

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

 د. یابرا در آن می نگریسته و حقیقت 

از  ماهیت  که  ظواهرهایی  گرفتهنش  تعدادی  هایی ماهیت د،  ان ات 

به  انسان  احساسِ  ماهیِت.  امر نیک است اند و برعکس آن،  شیطانی ی 

است،    نمونه   نوانع نیکی  خواسِت  ماهیِتعشق  ست،  ا  انسانی 

 . ...  ی او حقیقت است واندیشه

دنیا و همانند آن،    مثال  هستی قلمداد شد،  ابتدا به عنوانر  د  آنچه

عنو به  ناکنون  تهی  شمایلی  میان  و  شو مایان  حق  آنچهد   قت یدر 
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همان    است   دارهستی خدا  ماهیت بیشتر  با  قلمرواش  که  یان،  است 

دیوها،    ارواح تنها  ماهیت   باو  اکنون  است.  گشته  پر  بد  و  نیک  های 

دنیای   شدهاین  جهانِوارونه  که  ماهیت   ،  دارد.   حقیقتاهاست  وجود 

 .دارد  آن وجود  ماهیت ما  کن است از عشق تهی شود اقلب انسان مم

است »  خدا، عشق  که  آشفته  اندیشه  ،«او  در خطاها  است  ممکن  اش 

اما   دارحقیقت،    ن،آ  ماهیت گردد  حقی»  ؛دوجود  است خدا  و    «قت 

 . دست ن یازامواردی 

تشخیِص و  فقط  ماهیت   شناخت  و  نه  ماهیت ها  و   چیزِ هیچها 

دین   همان  دین،  دیگر،  قلمرو  اجنهماهیت قلمرو  است.  اشباح    ها،  و 

 است.

، معناییبی  ، یا برای درک کردنِشبح  ردنِفهم کقابلتیاق برای  شا

  متجسد   واقعی، یک شبحِ  بدنی  حی بایا روشبح    ،جسمانی   شبحِیک  

است  آورده  بار  قویبه  اندازه  چه  بااستعداد.  و  مسترین  یحیان ترین 

 گون درآورند! اما شبح  می از این تجسدِخود را شکنجه دادند تا مفهو

گون و امر بح انسانی، امر ش  الوهی و امرطبیعت، امر  تضادها بین دو  

م خواهد  باقی  همواره  همچنان  شبح  ترین  انگیزشگفت اند.  جسمانی 

ماند. چیزی که چیز نیست. هنوز هیچ شبحی جان را بیش از  باقی می

شکن شَ این  هیچ  و  نداده  را  مَجه  خود  که  کردنی  ظاهر  یک   نِبرای 

دیو هیجانی  با  حصاره انهشبح  و  خردکنندهوار  عذاب    یای  اعصاب 
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حیان کند که مسی تحمل  را  ی روحی  آن شکنجه  تواندنمی دهد نیز  می

 کشیدند.ترین شبح میفهمرقابلاز غی

ود  شروشن می  زمانهم   از طریق مسیحیت نیز    مسئله  اما حقیقِت

آن   کهو  است  شبحْ  این  یا  روحِم مات  روح  است.  انسان  همان   عیار 

-. او خودش وجودی شبحبود  خواهدانسان  و متجسم تنها    یجسمان

 زین پس .  ست نیز ه وجود  آن    شمایل و هستیِ  زمانهم گون است و  

لرزه به    خارج  انسان دیگر در مواردی نوعی به جای آنکه از اشباحِ

-سینه  در اعماقِ  گناه  روحِید.  خواهد ترساز خودش    ،خود راه دهد

نیز خودش نیم که آن  اد و ما می)  یشهترین اندد؛ حتی مالیمزیَاش می

است  ی ممکن  است(  و    شیطانیک روح  بدن ...  باشد  دارای  . شبح 

و انسان  شده  است   خدا  آن    ،شده  خودش  انسان  اکنون    شبحِ اما 

به پسِمخوف است که می تا  منز  گردد  به    ،اش کنده آن رسیده و  تا 

برده پی  آن  واقعیت    ،عمق  درآواتبدیلبه  سخن  به  کرده،  ش؛ ردش 

اگر روح به    ، بدن پژمرده شود  یتی دارد کهاست. چه اهم  روح انسان  

یا   «روح»  و سعادتِ  ت ساح مبتنی  چیز بر روتنهایی حفظ گردد؟ همه

می تبدیل  هدف  یگانه  به  خودش روان  نزد  شبحی  به  انسان  شود. 

تی مکانی مشخص ی غیرعادی که برای آن ح شبحاست.    ه گشتمبدل  

آیا    روح که  ی مکان بارهبحث در).  شودمیتخصیص داده  نیز  در بدن  

 (و ...در سر است 
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د ا وجوست. بتر نی واال  ماهیِتشما برای من و من برای شما یک  

واالتر ممکن است در درون هر یک از ما نهفته باشد    ماهیِتاین یک  

متقاب احترامی  برانگو  را  عمومیل  اگر  حایزد.  بگیریم،  ترین  را  لت 

در و شما  انسان  من  ممی  درون  اگر  انس   نزید.  ندیده در شما  را    ان 

نسان شما ا  مطمئنا ؟  ارمذگبشما احترام    باشم، در چه صورتی باید به 

-فقط یک پوشش فانی از آن  و  دیستیناش  حقیقی و شایسته  لِشکه  ب

می او  و  پوشش  اید  این  از  آنکتواند  بدون  رود  خودش بیرون  ه 

این حال  .ودمتوقف ش این    با  ا تر در شمو واال  عمومی  ماهیِتهنوز 

نمایانگرِ  است   خانه کرده برابر من  جهت    بدین  «نمایانگر »)   و تو در 

 است   پذیر کردهتظاهر به بدن زوالما  اپذیر در شنیک روح زوالکه  

دار هستی،  ( روحی پدیست ااهری ین ساخت شما تنها ساختی ظبنابرا

به این  بدون آنکه به بدن تو و    و پدیدار گشتهروحی که در ت  نمایانگرِ

هستی.  شبح  نمایانگر یک  تو    نتیجتا  ؛ود باشداش محدریاه ظ  شمایلِ

کنم بلکه تنها به  لمداد نمیی واالتر قماهیتمن شما را به عنوان    چون

ارم. من  ذگاحترام می  ،رود یواالتری که در درون شما راه م  ماهیِتآن  

گونه را ارم. باستانیان چیزی از اینذگمی  ترام« اح درون شما   انسانِ»به  

اندکی   واکنشِ  «انسان » واالترِ  ماهیت دند و  هده نکرشان مشاگان در برد

های دیگری از اشباح یکدیگر گونه  رد  اشجبرانبرای    هاآن پیدا کرد.  

مردمْ است  ماهیت  دیدند.  فرد  از  واالتر  انسای  همچون  روحِ و  یا    ن 
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لیل روح مردم. به این د -کندتسخیر میرا  فرد ست کهای انسان، روح 

ر  هاآن  را  این  یا  کمی   تکریموح  آن  به  فرد  که  زمانی  تا  تنها  و  ردند 

  روح خانواده( خدمت   نهنمونوان  ع  به)چیزی که به آن مربوط است  

جلوه  می  ،کند مهم  این  داده  تواند  به خاطر  تنها  ر  واالت  ماهیِتشود. 

-اجازه داده می  «عضوی از مردم »به    کردنمردم است که توجه  یعنی

شهمان  بهشود.   که  توسط  گونه  کرده    «نسا ان»ما  تسخیر  را  شما  که 

واالتر    ماهیِتیک  اید؛ به همین شکل در هر زمان  است، تقدیس شده

تقدیس کرده است. تنها    ها راانسان  دست ن یازا چون مردم، خانواده و  

ترها تکریم ی قدیمواالتر است که هر فرد از سو  ِتهیمابه خاطر یک  

تمی عنوشود.  به  شبح  نها  یک  دراست  ان  را  او  تبرک    روشناییِ  که 

یا  می محافظت   او  گریدعبارت به بینند  میشخصی  شاخص  و  -شده 

قلب   چراکهدارم، ت میادوست   چراکهم  یز بدار ن تو را عزشود. اگر م

یک    شود، این دیگر به خاطرارضا میگیرد یا نیازم  من از تو نیرو می

  تو ر آنکه من در  یا به خاطشی  با   شامتبرکواالتر که تو بدن    ماهیِت

می متظاهر  روحی  یا  نیست شبح  لذتی    ،بینم  خاطر  به  ست ابلکه 

باخودمدارانه.   خودت  هستی   خود  ماهیِت  تو  ارزشمند  من  برای 

عمومیماهیتو  ت  ماهیت چراکه   و  واالتر  نیست،  واالتر  تو  ی  از  تر 

 ست.اتو  خودِ چراکهتو  خودِنیست، یگانه است مثل 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

84 

 

چیز این چنین است. همهکند،  تسخیر میان نیست که  اما تنها انس

-هیچبه    زمانمه رود و  چیز راه میواالتر، روحی که در همه  ماهیِت

اشیاء   در  تنها  و  نیست  محدود  میچیز  هر  نمایان  در  اشباح  شود. 

 گوشه و کناری! 

ج  تسخیرا ایی  اینجا  ارواح  این  که  مرورر  گست   چراکه کنیم    را 

دمداری  اره در برابر خونشوند و نیز دوب ر ما ظاهر  شاید دوباره در براب

ن میمحو  اجازه  جهت  بدین  اگردند.  تعدادی  تنها   ها آنز  دهیم 

ی  جزءهءبجز تا  شوند  برشمرده  مثال  به کبا  را  ما  شده  که  هم  بار 

 برخورد با خود وا دارند. 

تقدس  مثال عنوانه ب »روح واالترین   حقیقْت   و است  القدس«  ، 

و   است  خو  حق،مقدس  پادشا  اسِتقانون،  ازدواج،  نیک،   منفعِته، 

 .هستند مقدس دست ازاین عمومی، نظم، سرزمین پدری و
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 در سر هایی سکان
 

هایی در سر داری! تو تسخیر شده است. تو سکان  ای انسان، سرِ

ایان که نزد تو دارای کنی و جهانی از خدهایی بزرگ تخیل می تو چیز

داری پنح که میای. یک قلمرو روکردهودت ترسیم  اند برای خهستی

شد فراخوانده  آن  ایدهاهبه  میی.  نزدیک  به  را  تو  که  تو  خوآلی  اند، 

 نظری! شکخ

من که  نکنید  می  گمان  میمزاح  مجازا سخن  یا  وقتی  کنم  گویم 

یت وسیعی کثر ا که ااز آنج)و    کنندمیه به واالتری توسل  افرادی را ک

د تعلق  حیطه  این  کلارندبه  تقریبا  انسا  (  هایی احمقرا    هاندنیای 

احمقتمام می  یهایعیار،  قلمداد  دارالمجانین  چیست  در    چه نآکنم. 

ایده  «نظری خشک» آن  تابعِاالی  خوانده شد؟  را  انسان  خود    ست که 

-نظری را حماقت تشخیص میه یک خشکساخته باشد. هنگامی ک
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ایمان   حقیقِتا  اید. و آیودهگاهی پنهان نمی آن را در پناه ردهد، بدهی

به آن شک کنیم، پادشاهِ  ما اجازه  که نداریم   نداریم  مردم که ما حق 

بش  علیه ر  که  کسی)وریم  آن  کار  بکند  این  به اگناها  خیانت  ش 

پرهیزگاری که سانسورْ حکومت است  عباجازه  (،    علیه ای  کلمه  ورِی 

-همه خشک  هان یاد، آیا  نپاک باقی بمان  قیاتِتا اخال  دهدنمیرا  آن  

آیاظن نیستند؟  اکثر روزنامهمثال)ی  احمقانه  ی پرچانگیِهمه  ری  ها،  ( 

-ات، قانونی اخالقینظری دربارهه از خشکابلهانی نیست ک  وراجیِ

می رنج  دیگر  و  مسیحیت  امداری،  به  تنها  و  نظر برند؟  به  دلیل  ین 

انینی که در گردد که دارالمج می  دهانبه دهان  دانهآزا  هااین رسد که  می

 است   یکافرا گرفته است؟  ای بسیار وسیعی  گویند فضسخن میآن  

جریحه  نظریِ خشک را  احمقی  تا    دارچنین  شویکنید    در د  مجبور 

خب پنهانیمقابل  این    چراکه.  باشید  خود  سرِ  پشِت  مراقِب  اشاثت 

  به کسی که نظرِ   نان آاند.  نگانی بزرگ در اینجا نیز شبیه دیواهاوانهدی

را  شخشک حملهدار  جریحهان  پنهانی  میکند  ابتدا    نآناشوند.  ور 

ان بر سر هایشمیخ  دزدند و سپس بارا می  شاانیبی او، آزادی  اسلحه

میمیاو   که  روز  هر  اکنون  کینهریزند.  و  بزدلی  این   توزیِگذرد 

-ای اقدامات ابلهانه ق براحم ی مردمِکند و تودهن را آشکار میامجنون 

نفر  کشنمیهورا    نآنای   این  د. یک  بخواند و   عصر راباید نشریات 

بی  سخنانِ برفرهنگاین  هولناک  یقینی  به  تا  بشنود  را  در  ها  که  سد 
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بخانه احمقای  زندانی  ا  برادران»است.    گشتهها  احمق  همانا  را  تان 

-ترسم و مینمی  اما من از این نفرین  1فالن«   –بخوانی    نخوانید، اگر

قی بدبخت از  چه اینکه احمند.  عیارقانی تمامحما  ما برادرانکه  گویم  

پدر،   خدای  او  که  باشد  گرفتار  توهم  این  به   تورامپرادارالمجانین 

 یتیوضعاست و چه یک شهروند در    دست ازاینو    القدسروح  ژاپن،

خوب، یک    این است که یک مسیحیِ  شا مأموریت آسوده پندارد که  

ی  باایمان، یک شهروندِ  پروتستانِ انسانی  وفادار  ه باش  پرهیزگارا  ر د؛ 

وقت تالش  ند. آن که هیچ هست  «ی نظرخشکهمان »یکی و    هااین  دوِ

م  جرئت و   که یک  باایمان، یک    پروتستانِ  ، یکخوب  سیحیِنکرده 

ایمان،    2داوریِو پیشتصرف    نباشد، تحِت  دست ازاین  باتقوا و  انسانِ

 3ک الستیاسکو  ت مثل فیلسوفانِاست. درس  دست ازاین  پرهیزگاری و

در   تنها  کلیساعتقاد  درونِکه  فلات  به  میایی  همچون پرسفه  دازند. 

بندیکت   شت  نو  4تیپیسپای  خرافه  درهایی قطور  که کتاب  XIVپاپ 

اعتقاد راه دهد. درست مثل مولفبدون آنکه یک این  به  انی  بار شکی 

 
 م. –)نقل به مضمون(  5.22انجیل متی  1
2 angenGefangen und bef  .م. –در المانی هر دو واژه یک ریشه دارند 
کییه توسییط  اسییت  یاز تفکییر انتقییاد یشیی رو سییمیکوالستاس ای یفلسفه مَدرَس 3

 سیدر اروپییا تییدر یدالیمیی  1500تییا  1100د از حییدو  یقرون وسط  انیدانشگاه
 م. – .شدیم
 م. –و پاپ   یشهاآموزهمربوط به کلیسای کاتولیک رومی،  4
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بدون آنکه    ،نندکمیی کشور پر  ا را با نوشتن دربارهی کاغذه که همه

رست  ه پرسش کشند. دب   ست انظری  ه یک خشکمفهوم آن را ک  خود

به این توهم    چراکه اند  هایمان که از سیاست انباشته شدههمثل روزنام 

 –باشد    1سیاسی  حیوانِکه انسان آفریده شده تا یک    اند افسون شده

اری گزاران در پرهیگپرهیز  انقیاد،در    مطیعاناست که    گونهنیهمو به  

 وی پژوهشگرِنکه چاقبدون آ   زیندوار میگیاه  بشریت،ها در  و لیبرال

که بر جای پای ها  نظری فرو کنند. این اندیشهانتقاد را در این خشک

ایستادمحک خیاالتِ  ،اند ه می  دیوانه  همچون  ناکندنی  ازجای  انسانی 

به    ها شکآن به  که    کسی  .هستند کرده    یدرازدست   مقدس امر  کند 

 ! ست ادس حقیقی آری، خشک نظری آن تق .است 

اتفاق   برحسب  درآیا  که  کسانی  شیطان  تنها  ما  تصرف  با  اند 

کسانی    کنندمیمالقات   با  دفعات  همان  به  ما  آیا  شکل یا  به  ی  که 

د پرهیز  تصرفر  معکوس  نیک،  اخالقیگامر  یا  اری،  قانون  ات، 

یر  شویم؟ تسخرو میگر هستند هم روبهی اصول و چیزهای دی تعداد

د و شیطان نیز.  نفوذ دار ا نوع نیست. خدا بر ماشدن توسط شیطان تنه

 
1 nZoon politico  اش حیوان سیاسی یا حیوان متمدن است و دقیق یترجمهکه

گییردد کییه بیشتر به ارسطو برمیستفاده از این عبارت  اع بشر دارد.  به نو   یااشاره
. انسییان و policyاجتماعی او را  هاییت قابلده و حیوان خوان zoonیک انسان را 

ت کییه بییا زنییدگی در توانند اجتماعی باشند، اما تنها انسان اسیی حیوان هر دو می
 م. –اجتماع، سیاسی است.  
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زده به  شبح  مردمِ   «توجهی شیطانی. »دارد و دومی    «رحمت الهی»لی  او

 د. ان چسبیدهعقایدشان 

واژه می  «تسخیر »  اگر  ناراحت  را  پیششما  را  آن  داوری  کند، 

تسخیر کرد،    روح شما را نامید. آری، به این جهت که از آن زمان که  ب

بنامید. من ا الهام و اشتیاق  انید آن رتواز آن شکل گرفت. میالهاماتی  

 ین گونهیابا  توانیم  ما نمی  چراکه  -کنم  کامل را اضافه می   یاقِآن اشت

 . مغزی نام دارده خشکهک  -ویمشمتوقف  کندناقص و 

گویی در   مغزیخشکهدار است که  م مردم فرهنگ  دقیقا در میان

  شود میمدار  فرهنگتا آن حدی    سانان  چراکه   قرار داردخود  ی  خانه

و عالقه به چیزهای روحانی   ورزدمیوحانی عالقه  که به چیزهایی ر

که   بست  ا  مغزیخشکه باشد  زنده  زمانی  هم  و    ؛ باشدگونه  این اید 

.  است   ( 1فانوم)ه امر مقدس  مغزی بای از روی خشکهاین عالقهچون  

لیبرال کبه  نگاه  ما  بههای   Sächsischen  ی[]روزنامه  نید. 

Vaterlandsblätter2  گروه  »:  4گویدچه می  3السر کنید. ببینید ش  نگاه

 
 م. – شد.ته میفمکان مقدس گ  در روم باستان به جایگاه و 1
 سیس شیید.ت بلوم در آلمان تاتوسط رابر  1840ی مخالف که در سال  نامهروز  2
 م. –
 .م – فریدریک کریستوف شالسر مورخ آلمانی 3
 م. –  ,519Achtzehntes Jahrhundert, IIکتاب   4
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برنامه  1دولباخ  منظم  یک  و    علیهی  سنتی  موج دکترین  بنا سیستم    ود 

اندازهاعتقادینهاده و اعضای آن در بی و کشیشان،    ی راهبانشان به 

  ای انجیلی و مبلغین دینی ه ها، جمعیت یسوعیان و زاهدان، متودیست 

 و ارتدکسیمکانیکی    حال پرستشِمغزند و همگی مشترکا در  خشک

 « هستند.

انسانِ یک  که  کنید  ند کمیفکر  که  امروزی    «مدارِاخالق»  توجه 

ش با خدا تمام شده و مسیحیت را چون چیزی قدیمی به دور  ابطهرا

میاند رفتار  چگونه  آیا  اخته،  که  بپرسید  او  از  این   گاهچ هی کند.  در 

ک مقاربت  موضوع شک  که  است  بر رده  و  محارم  خواهر  با  زنای  ادر 

که    ؟ست ا کرده  شک  این  یا   حقیقتِ   یهمسرتکبه  است  ازدواج 

پدر  ای به  کانکه عشق  مادر  مقدو  باشد؟  ری  این    وقت آن س  با  حتی 

د اجازه  به خودش  کسی  که  خواهرش  مفهوم  همسر  را  هد  همچون 

. اما این رعشه  تدافر او میاخالقی بای  رعشه،  دست ازاین  لمس کند و

آنج از  دستور از کجاست؟  آن  به  او  که  این  باور دارداخالقی    اتِا   .

ه اندازه ک   . به همانزده است اش ریشه  اخالقی عمیقا در سینه   ایمانِ

مسیحیانِ بر  می  مذهبی  او  یا    تمامابرد، خودش  یورش  مسیحی  یک 

 
ی هییای سرشییناس دورهفرانسییوی کییه از چهییره  -المییانینویسنده و فیلسوف    1

 م. –  شود.سوب میری فرانسه محروشنگ
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مسیحیِ مسیحیت    اخالقی  یک  است.  مانده  -اخالق  شکلِدر  باقی 

ری  همس. تکایمانی تحت  انی کرده است. یک زندانی او را زندمدار

همسچیزی   دو  که  کسی  و  است  عنوان  مقدس  به  کند  زندگی  ری 

به عنوان ه  ود. کسی کش تنبیه می  مجرم با محارم مرتکب شود  زنای 

می  مجرم موافق  ییاهنهماکشد.  زجر  موضوع  این  فریاد با  که  اند 

نباید  می دینِزنند  به  کشور  تفر  در  باید  د  یهودی  و  شود  وجه 

م  آی شهروندی  باشد.  مسیحی  این  عادل  و    مسائلِا  محارم  با  زنای 

وقت با نکن و آ  رشداخدشه ؟  ندنیست  جزمیتی از ایمان  یهمسرتک

آموخت   خواهی  انسانِکه  تجربه  این  ی   چگونه  قهرمان  ک  اخالقی 

 هااینکم ندارد.    2مو فیلیپ دو  1کراماخر چیزی از    ونیز هست    ایمان

  اخالقیِ  ا قوانینِیبرای ایمان به کشور  جنگند، او  کلیسا می  برای ایمانِ

ه اجاز  شانمانیا  آنچهکسی را که جز    ،ایمان  موارد  در  دوهر    .کشور

  او ود و  شمهر می  اوبر    «جرم ». نشان  کنندمی عمل کند، محکوم    دهد

زندانندامتگاه در   در  میها،  تحلیل  ایمانِروها  اندا  د.  به  ی زهاخالقی 

خشکه  ایمانِ امغزی  دینی  وقتی  ست!  خاطر   ردابرلبته  به  خواهر  و 

ته  داخدان انبه زن   ،انددادهخود فیصله می  «وجدانِ »ای که باید با  رابطه

 
سییبک عری با شعرهایی بییه  متخصص الهیات و شا  کراماخرآدولف    کیدریرف  1

 م. –  مناجات
 م. –  ای، پادشاه اسپان(1598  - 1527دوم )  پ یلیف 2
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ای مخرب را نهمون  هاآن اما  ».  نامندمی  «ایمان   آزادیِ»آن را  شوند،  می

می مم  البته   «نهند. بنیان  به  دیگران  است  برسندکن  نکته  به    این  که 

هی ندارد  کشور  نتیجهکدخالت    شانروابطدر  چ ربطی  آن ند و در    ی 

خواهد اتیاخالق  خلوصِ» قهرمانانِ  «  پس  بایم  دارِدین  پوسید.  ر ان 

تعصب   ایخد» نوع    مقدس«  و   نیکیِ»بر    شان یگرااخالق دارند 

 « مقدس.

ار کم شبیه  که به چیزی مقدس تعصب دارند معموال بسی  هاییآن 

به  به   مییکدیگر  ارتدرسننظر  اندازه  چه  مومنا  کسِد.  یا  ن  سختگیر 

با  شیوه کهن  عدالت »  جنگجویانِ ی  و  نور  عاشقانِ   «حقیقت،  با    و 

دوستانِ خردگ   حقیقت،  دنور،  و  چقدر رایان  و  دارند.  تفاوت  یگران 

غیرض مطلقا  تفاوت  اگر کسی حقیقت اروری  این  و  ست!  سنتی  های 

بیا)ساده   دیگربه  قدرتِ  ن  چالش  سالطین  حدِبی  معجزات،  به  را   )

آنان    ،کشد تنها مومنانِ را به چالش خواهند  خردگرایان هم   کشید و 

حقیقت را به   خودِاگر کسی    زنند. امای کهن هستند که نعره میشیوه

دو هر  فورا  کشد،  عنوان  ن  آنا  یچالش  با    نیادتقمعبه  تضاد  او در 

بود ترتیب    .خواهند  همین  نظامبه  مورد  اخالقی،در    معتقدانِ   های 

بیسخت  روشن  دانرحمگیر  مغزهای  بتر  و  که  آن  اما  خودِ شکیبا.   ه 

دو هر  با  کند  حمله  آناناخالقیات  است.    ی  یقت، حق»طرف 

وعدا  یات،اخالق نور  باشند  «دست ازاین  لت،  مقدس  مقدس    باید  و 
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 ط فق مسیحیت    برای نکوهشِ   ،این خردگرایان   بر اساس دیدگاه   بمانند.

باشد و به    «ماندنی » مسیحیت باید    خودِ  اما   است   یکافمسیحی نبودن  

که   کسآن  مطمئنا   خواهد بود.  «اهانت »آور و  آن شرم  نِچالش کشید 

ایمانِ های  برابر خشم شکنجهد را در  دیگر خو  ،ناب ملحد است   به 

بسیار بیشتر از آن بر سر کسی اکنون  اما    ،گذشته عریان نخواهد دید 

 .ناب ملحد است  که به اخالقیاتِ فرو خواهد ریخت 

------- 

بسیاری متحمل شد و آن    یک قرن ضرباتِ  ه مدتاری بگپرهیز

دشنام  اشیابرانسان  ماهیِت اغلب  بود  عمجبور  تحت  نوان هایی 

به  «یبشر غیر» نمی  بشنود.  وسوسه  دیگر  فرد  که  ره  دوبا  دشوقدری 

ن مخالفانی از  همچنان تقریبا فقط آ  حالبااین شمشیر برکشد.  علیه آن  

 ماهیِتفع  متعالی به ن  ماهیِت  شوند که به ایند میدان میرات واقیاخال

ن بر انسا »:  1گویدشرمانه میبرند. پرودون بییورش می  دیگری  متعالیِ

قانونِت  اسمقدر   اما  کند  زندگی  دین  بدون  و   تا  ابدی  اخالقیات 

کسی   چه  است.  حمله کمی  جرئت امروزه  مطلق  اخالقیات  به  ند 

شیدند و  یرون کدین ب  بهترین چربی را از بدنِمدار  اخالق  مردمِ  «کند؟

 
 م. –  De la Création de l'Ordreدر کتاب   1
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ناشی   1کاری سخت پیش رو دارند تا از خنازیرِ   خوردند و حال  آن را

ب رها شوند.  آن  ا از  یادنابراین  ما  مردم  آور شگر  که  زمانی  تا  که  ویم 

ا را  دین  منظرِتنها  به کنندمینکوهش    اشی ابرانسان  ماهیِت   ز  دین   ،

 دِح و تنها سراست  ایش صدمه ندیده  ه بخشترین  وجه در ژرف  هیچ

  وقتآن شود،  خدا روح است( از آن گرفته می  اکهرچ )میل او به روح  

ایم و  القیات نشان دادهبا اخ  آن را  ایینه  کفایت سازگاریِ  ه قدرِ ما ب

ستیزِ می آننهسرسختا  توانیم  کنیم.   ی  رها  سر  پشت  را  دومی  با 

مطرح  الی  متع   ماهیِت  پرسشِ دو  هر  من  در  برای  و  ت تفاواست 

دارد هر    سانان  یاباشد    ابرانسان  که  اندکی  در  ی ماهیتحالت  )چون 

بشر   ماهیِت  ا. نهایت من است( -تعبیری چیزی ابرست ورای من و به  

از دینِ  به همان شکل که پوسِت  «انسان »  یا -کهن بیرون می  مار را 

 ند.کماری دینی به تن می کشد، خود نیز پوسِت

ی نظری را فهاگر فرد تنها فلس»ه  دهد کآموزش میفویرباخ به ما  

به   گریدعبارت به   ،سازد  واژگون تبدیل  را  گزاره  و   همیشه  کند  نهاد 

او حقیقت را ناب و پاک آشکار    سازد،ژه و اصل  را جایگزین اب  نهاد

دینی را از دست   محدودِ  ما دیدگاهِ   مطمئنان روش  با ای  « نموده است.

ای  خدام،  دهیمی در  که  دیدگاه  را  می  نهادن  گم  رواست  و  ی کنیم 

جایگزینِ   اخالقی  دیدگاهِ  یعنی  دینی  دیدگاهِ  دیگرِ می  را  کنیم. آن 

 
 م. –  گردن است.  هیناح یآماس غدد لنفاو  ریخناز 1
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نمی دیگر  ما  عش»  هک  گوییم بنابراین  است خدا  گوییم  میبلکه    «ق 

الهی  » م   .«ست اعشق  ادامه  در  واژه  «مقدس » عادل  اگر  جای  به  ی را 

آنج  «الهی » تا  دهیم  مربوقرار  به شعور  که  همه  طا  ی چیزهای است 

در    نیکت امر  س عشق قرار اسد. بر این اسانگردمیقدیمی دوباره بر

و    الوهیِت  انسان، باشد    انسانیتِاو  او  ارا  او  )حقیقی  ببرای  ار ولین 

 صورت به  موضوع  (.سازدیکند. از او برای اولین بار انسان مانسان می

واژگان  دقیق این  در  متر  عشق  گرددیبیان  انسان    است   یآن:  در  که 

شق است. از ع  خالی  ست خودمدارِاشری  غیر ب  آنچهست و  ا  بشری

همه دقیقا  فلسفه  آنچهی  اما  آن  همراه  و  نظری  مسیحیت  ی 

دهند، الهیات( به عنوان امر نیک و امر مطلق ارائه می  گریدرت اعببه)

با آن، این    معنیبه بیان هم)بر خویشتن ابدا نیک نیست    برای مالکانِ

حی سیم  یتِماهبه نهاد،    ارهگز  با انتقالِ  نتیجتا   .است(   امر نیک  صرفا 

می) دربرگیرندهکه  دانید  و  ت  ماهیت ی  گزاره  شکلی  ناست(  به  ها 

ناپذیرتر شود. خدا و الوهیت هر چه تفکیکز میمحر  رتریذناپتحمل

 زیم بیندااش بیرون  من خواهند پیچید. اینکه خدا را از بهشت   به دورِ

کامل کمک   ی پیروزیبه ادعا  تواندنمیرباییم، هنوز  را باو    «تنزهِ»و  

نازدودنی به    حلولیی بشر تعقیب شده و  او تنها تا سینه  چراکه   ،کند

حقیقی   »الوهیت همان بشرِگویند:  می  هاآن نون  است. اک  هگشت او اعطا  

 « !ست ا
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یا در ی کشور باشد  ان مردمی که در برابر اینکه مسیحیت پایهمه 

میشوک  آنچهبرابر   مسیحی  میری  ه نامند،  تکرار مانایستند؛  از  ها 

خسته    «ی زندگی اجتماعی و کشور است »ستون پایهاخالقیات  اینکه  

که  نمی گویی  اخالشوند.  قلمقلمرو  مقیات  و  رویی  -سلسله »قدس 

 نیست.  «مراتبی

 کردند که تنها ایمان توانایی به   یپافشارها  تن برای مدشناسا دین

معتقدان    نزدا  دینی را دارد و خداوند خود را تنه  قِحقای  چنگ آوردنِ

پندارِ  سازدمیآشکار   و  احساسات  قلب،  فقط  نتیجه  در  اعتقادی    و 

دینمی با توانند  فریادِجنبپس  س شند.  دار  اینجا  در  چنین    ش خردگرا 

داد که را سر  منطقِ  «طبیعی  ادراکِ »  دفاعی  تواناییِ  و  هم  پی   بشری 

به   دابردن  را  که سخن    ینا   د.ن رخداوند  دارد  این  جز  معنایی  چه 

ادعا  م اند  کندمینطق  پازهبه  نهانی  است؟ندار   2ریماروس  1بین 

نوشت. باید به   بیربا این تعاش را  3ترین حقایق دین طبیعیبرجسته

که   رسید  ب  کلیتجایی  باشد؛   داردینهایش  قابلیت ی  همه  اانسان 

 
1hantasiein wie die Pdieselbe Phantast  ریشییه ر دو واژه یییک در آلمانی هیی

 م. –دارند.
 - ی آلمانی در دوران روشنگریوف و نویسندهاموئل ریماروس فیلسهرمان س 2

 م.
 م. –کتابی از ریماروس   3



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

97 

 

 خواست ودانش،  طق، احساس،  اک و منها، ادرقلب و مهرورزیباید  

د. هگل نشان داده  نکن است دینی جلوه  ر انسا آنچه دبه اختصار هر  

دینی   نیز  فلسفه  حتی  خوااکه  دینی  چیزی  چه  امروزه  و  نده ست. 

صار هر و به اخت  «سیاسی  دینِ»،  «آزادی   دینِ »،  «عشق  دینِ» ود؟  شنمی

 گونه است. تیاقی نیز ایناش

ایم که مفهوم تفاده کردهاس  را  «دین»  ی رومیِهما تا به امروز واژ 

درونی   یهابخش   که دین مالکیِت  آنجاتا    مطمئنااست.    ودند بمقیآن  

دارا را  می  ماست،  ا  ما  ذهن  آ  ماامانیم.  مقید  مقی یا  مینیز  شود؟  د 

او آزاد است، سروری ی اسبرعکس،  او ذگانه  بلکه  ت،  نیست  ما  هن 

ترجمهِ پس  است.  دین،  واژه  ِتدرس  ایجابیِ  مطلق    « ذهن  آزادیِ»ی 

است درست    ارداو ذهن آزاد است، دین خواهد بود! هر کس که در  

دارند  آزاد  رفتاری  او  در  حواس  که  کس  هر  که  شکلی  همان    ، به 

کند و دومی  شود. اولی را ذهن مقید می نده می نی خوا ی جسماسانان

وقتی    نتیجتا.  امیال  را یا  است  بودن  مقید  رابطه  د  دیندین  من  ر  با 

  –  گونه است میننیز ه   ی ذهن با آزادیرابطه   ؛ید هستم ت، من مقاس

دانند  آزادی ذهنی دارد. بسیاری از روی تجربه می  د است یاذهن آزا

آزاد و افسارگسیخته    ماال بر  وقتی امی  ا سخت است که چقدر برای م

میم ذهنِ  ،شوند سلط  این  و    اما  باشکوه  بهآزاد،   عالیقِ   مشتاق 
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گوهراندیشمندان  این  ه   ه،  مخمصه  ما  ،بنامیم   آنچهر  را  با  یی  هارا 

حتسخت  از  وحشیتر  نای  میشایستیترین  مواجه  مخمصهکندها   .-

 مگر پی نخواهند برد  دم به آن  برند و مرکه مردم به آن پی نمی  هایی

 آنکه آگاهانه خودمدار باشند.

ا و  اند منطق ما، قلب مکه نشان داده   هاییآنی  و همهروس  ریما

سر تا ته  ند که ما از  انشان داده   زمانهم  ، رسند وند میغیره نیز به خدا

شدهت بردهدین  هاآن   مطمئنایم.  اسخیر  در  به  کوره  از  را    اند شناسان 

اه این ر  از  هاآن اند. اما  گرفته  ن آناتعالی دینی را از    یویژه  حقِ  چراکه

د. وقتی ذهن  برای آزادی ذهن تصرف کردن  ،رو بیشتری برای دینقلم

ادراک، منطق و اندیشه  احساس و ایمان نیست، بلکه    ود بهدیگر محد

روحانی امور  در    نتیجتاذهن  اند، وقتی  هذهن را به خود تعلق داد  هم

-های دیگر شرکت میهمچون شکل ادراک لشک به شتیبه و حقایقِ

 گر یدعبارت به هن تنها با چیزهای روحانی یا  می ذتما  وقت آن جوید،  

خ تبا  می ودش  درصرف  و  خوا  شود  آزاد  بود.  نتیجه    ما   اکنونهد 

دی  چنانآن  ته  تا  کدار شدهناز سر    یعنی «  منصفهئت یه اعضای  »ه  ایم 

ها،  ی پلیسو همه  نندکمی محکوم    ما را به مرگ  «وردهخقسم  مردانِ»

را ما  خوب،  مسیحیانی  عنوان  فضیلِت  به  به    «شغلی   سوگندِ »  با 

 برند. بازداشتگاه می
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د از مگر بع  ،رسدباری به تضاد  گرهیزپ  باتوانست  نمیقیات  الاخ

، احکام  هانمافر)  «دستور »یزی که شبیه  از هر چ  پرهیاهو  که نفرتِآن

حالِت شخصیِ و    ،خن گشود ( بود با شورش لب به سدست ازاین  و

به تبع آن اخالقیات تنها از    ؛داد  تمسخر کرده و آزار  را  «مطلق   خدای»

ی آن در تاریخ  که فرم اولیه  استقالل برسد  طریق لیبرالیسم توانست به

عن به  ک  « شهروند» وان  جهان  ارزش  -قدرت  خصوصبه و    ،ردکسب 

  .(توجه کنیدم در ادامه  سه بخش لیبرالیب)های دینی را تضعیف نمود.  

روی پای   نکرده و  اری حرکت گاخالقیات تنها پا به پای پرهیزوقتی  

  ه ستند بلک الهی نی  وراتِی دستدیگر بر پایه  شااصولایستد،  خود می

دستورات  ن  ای   ه هنوزود و از آنجا ک منطق خواهند ب  قانونِ  بر اساس

می بمانند،  باقی  معتبر  اعتباآمادهباید  باید  برای  خود  توجیه  رشان  ی 

  سازد میعین  منطق، انسان خودش را خارج از خود م  ونِد. در قانباشن

  ان« انس  ماهیِتی »به واسطهست و آن قوانین  ا« منطقی  انسان »  چراکه

ند اموضوع مشترکیات در این  اری و اخالقگ. پرهیزیابندت میضرور

 را.  انسانگیرد و دومی یدهنده در نظر ماوند را قانونکه اولی خد

  آورند: یا گونه استدالل میایناخالقی   خاصِ  گاهِیک دید   درمردم  

با   می  شات یجسمانانسان  آن  دنبال  به  و  شده  که هدایت  رود 

نیکیا    ست وا  راخالقییغ امر  به خواست شده  یبا  تبدیل   است   که 

می تماهدایت  که  پیش)  اخالقی  یلِشود  و  نفع  تمایل  به  امر داوری 
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  مثال عنوانبه .  داده است   ننشاخالقی  خود را ا  و  شودنیک( خوانده می

دیدگاه   این  ساند چگونه  با  خوانده   2کوتزبو   علیه  1عمل  غیراخالقی 

 ( و مواردِ دیگر)  قدیس برای فقرا  های کریسپینِ دزدی  ما مسلشود؟  می

او »شود برابر خواهد بود.  می  فهمیدهبودن  خودخواه ن  عموما  آنچهبا  

می قتل  مرتکب  ش  چراکهشد  نباید  قنوشته  است  پس    «مکنید!  لتده 

که ساند    طورهمان ت مردم  برای خدمت به خوبی و سعادکردن  عمل

داشت نیِت  دستکم را  آن  ع    بریا  سعادتِمل  که آنفقرا    ای  گونه 

می انجام  دزدااخالقی    دادکریسپین  و  قتل  اما  غیراخالقی  ست  ی 

غیراخالقی    ست. هدفْا و  » ست. چرا؟  ااخالقی و وسیله  قتل  چون 

  ، سرسپردگانکه  ی راآن زمانآیا شما  «تند.قا بد هسزهایی مطلترور چی

زار  بوته  پشِت  دشمنان این کشور را به سوی آبکندهایی فریفتند و از

سو گشودبه  آتش  آنان  می  ، ند ی  فرض  اساسکنید؟  ترور  اصول    بر 

د  یتااخالقی ما  به  میکه  کنیمستور  خدمت  نیک  امر  به    واقعا   ،دهند 

فهمی    تواندنمیشرایطی    ل تحت هیچکه یا قت  مبگویی  متوانیفقط می

امر نیک باش از   مد یا مجبور خواهیاز  ادراکی  از قتلی که دارای  شد 

 
ی و عضییو گییروه دانشییجویی لیبییرال کییارل لودویییگ سییاند دانشییجوی آلمییان 1

 – اعدام گردییید.  1820کوتزبو در  بورشنشافت بود که به دلیل قتل آگوست فون  
 م.
هییای ا ایییدهه بییه دلیییل مخالفییت بیی ی آلمییانی کیی کوتزبو نویسندهآگوست فون    2

 م. – ترور شد. هاآنها توسط  لیبرال  یخواهانهیآزاد
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ساند  توانید عمل  . شما به هیچ وجه نمیمنیک است حمایت کنی  امر

کنید، آن عم بود  لْرا محکوم  نیک و   در خدمِت  چراکه  اخالقی  امر 

شخص اعمال    طِود که توسگر بغیرخودخواهانه بود، کنشی مجازات 

انجام  اعدام  جانِ  ت رفتنِاز دس  خطرِکه همراه با    اعدامیشد.   کننده 

با  واست تا  خ ز آنکه میتوانست باشد ج چیز میی او چه  شد. برنامه

جسمان نوشته ی  زور  بگیرد؟    هاجلوی  با  را  شما    ی دستورالعملآیا 

ز  ؟ و چه چیقانونی و مجوزدار آشنا نیستید   یتحت عنوان  با آن  مشابه

اما آن  »اض کند؟  اعتر آن    علیهتواند  شما می  اخالقیِ  اصولِ  مبنایبر  

بود.  غیرقانونی  چ   «اعدامی  آن  آن    یزِپس  در  غیرقانونی  غیراخالقی 

اس قبودن  از  سرپیچی  اعت؟  شما  میانون؟ پس  که  کنیتراف   نیکی د 

اخالقیات   و  قانون  جز  نیست  جز  چیزی  نیست   .وفاداریچیزی 

می»وفاداری«    بودگیِرونیب  بهشما    مداریِاخالق به  تقلیل  یابد، 

که    تفاوت  ن یابا  یابد،  میدر انجامِ قانون تقلیل    کارانهدرست   کارهای

آخری   نفرت مستبدانه  حالن یع رداین  و  درستکاریِ گیزانتر  از    تر 

  به مورد نیاز است اما    کنش  فقط  در این آخری  چراکهست.  اقدیمی  

را حمل    و حکمقانون    در خودشفرد باید  .  احتیاج داریدهم    نظارت

ترین  دارد، اخالقی از همه از نظر قانونی انضباطکند و کسی که بیشتر 

حتیاس د  ت.  سرخوشی  زندگیِکمترین  قانو  ر  این  در  -نکاتولیکی 

ی قانون برای  ا سلطهرود. باالخره در اینجپروتستانی از میان می مندیِ
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می  بار  نیاول ز»شود.  کامل  اگر  نباشم حتی  زنده نده  من  در  قانون   ،

ظرفی برای » ام که تنها  حد پیش رفتهاین  تا    واقعابنابراین من    «است.

افسرِ  «آن   شکوهِ هر پروسی  »گوید:  پروس می  یبه بلندمرت  باشم. یک 

 « خود دارد.اش با  در سینهاش را ژاندارم

مانند؟ تنها به این از شکوفایی بازمی  مخالف  احزابِچرا برخی  

رزند. به واخالقی یا قانونی امتناع می  مسیرِ  رها کردنِز  ا  نآناکه  دلیل  

د  ی آن است که فر ی زنندهفداکاری، عشق و غیره و جنبه  دلیل تزویرِ

ای از  انزجاری  رابطهروزانه  ریاکارانهن  و  پوسیده   لفِت مخا»ی  ی 

می  «قانونی رابطهپیدا  در  یک    اخالقیِی  کند.  سرسپاری،  و  عشق 

مخ  مجزا  خواسِت باشدج   تواندنمیالف  و  داشته  یک    ؛ایی  فرد  اگر 

و   عکسِ خواست  را  دیگری  باشد  آن  رابطهداشته  این  زیبا  ی  ، 

میمخ اکنون  دوش  اما  اساسشود.  بر  و  شده    اجراتاکنون    آنچه  بر 

 ی اخالقی، رابطه1ون یسیاپوزجریانِ  ی از  های قدیم داوریپیش   اساس

باقی   ونیسیاپوز ی  راب  چه چیز  شود. پسمیباالتر از همه نگاه داشته  

شایسته    اشتن آزادی؛ و اگر آن معشوقْماند؟ شاید خواستی برای دمی

را   آن  که  حتی  دید  نه  کند؟  ذرهنفی  ندارد  یک  اجازه  او    خواستِ ! 

می  داشته  آزادی فقط  او  را    تواندباشد.  کندآن  را آرزو  آن  ؛ 

نوک  «درخواست » لطفا»زبانی  کند؛  اگر    «لطفا،    ون یسیوزاپبگوید! 

 
 م. –گروه مخالف  1
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ی آن چه  ند، نتیجهنیروی خواست اراده ک  کند، با تمامیِ  اراده  یقتاقح 

ردن و  ک  گیخواست در راستای زند  خیر! او باید از این  اهد بود؟خو

آزادی    ،عشق ورزیدن باز   شی کند.پوچشم  ،ه اخالقیاتبرای عشق 

هیچ داردرا    آنچهنباید  گاه  او  اجازه  تنها  یک    که  عنوان  لطف  »به 

-ازاین  عشق، فداکاری و  «یک حق ادعا کند.» ن  عنوابه    «کند   گدایی

برای   که تنها یک خواست  هستند آن  با قطعیتی مصمم خواستارِ ت سد

 ق ورزیدنِ ن و خدمت کردن و پیروی کردن و عشگرادی  وقف شدنِ

با داشته  وجود  بهآنان  خواست  این  چه  چه    شد.  بیاید  منطقی  نظر 

قی رفتار  کند، اخالآن پیروی  غیرمنطقی، در هر دو حالت اگر فرد از  

خوکرده   غیراخالقی  و  را است  خود  اگر  بود  آن    اهد  . سازدرها  از 

ست  اها غیرمنطقی  ر خیلینظ  دهد بهر فرمان میخواستی که به سانسو

از    نِکه در سرزمیاما کسی   بگریزد ا کتاب  دنِور ش سانسسانسور  ش 

به آن تن دهد اخالقی رفتار کرده ا ست. اگر  غیراخالقی و کسی که 

ای نشریه  نمونهوان  گذارد و به عنب  ناراش را کاخالقیسی قضاوت  ک

باید آن را غیر گر بگذارد  اخالقی بخواند و امخفی تاسیس کند، فرد 

ین  آیا چن. اما  نسنجیده عمل کرده است ی  زندر چانهیر شود  که دستگ

است؟   مندارزش  «اخالقی»که در نظر  کند  ادعا میرا    یزیآن چ انسانی  

-این  ،د ه باشداشت  را  «اخالقیاتی واالتر»خدمت به    توهمِ  د! اگر اوشای 

 گونه است.
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سرحداتِ  ریاکاریِ  تارِ بر  آویزان    امروزی  قلمرو  شود. میدو 

بین    یزمانه نخجلو  به    دو  نیاما  به  و  نوسان  در  عقب  از  ه و  ایی 

 ی کافی جدی. نه به اندازه گشته است بی متصل  فریبکاری و خودفری

ی هبدون شک و تزلزل خدمت کند و نه به انداز تْاخالقیاه ست تا با

اکنون در این   خودمدارانه زیست کند. او  تماماست تا  ا  پروا کافی بی

ر  برابای دیگر در  ر یکی و لحظهای در برابریاکاری لحظه  عنکبوتیِ  تارِ

تنها ؛ تاری که  فلج شده است   بودننیمه  جنبد و با افسونِگری میدی

  کرده   جرئت بار گیرد. اگر فردی یکمی  حمق رامانده و اهای درمگس

عشق    یهایگستاخ انجام دهد، سریعا آن را با    «آزاد »حرکتی  که    باشد 

 هاآناگر  دهد. از طرفی  یدوباره بر آب م  های ریاکارانهگیریکنارهو  

تمایالتِآن    روی با  را  آزاد  حرکت  که  باشند  داشته    ا ب  القیاخ  را 

به  کنندنفی    نفساعتمادبه  شجاعِتسرعت  ،  نیز   آن  اخالقی 

  د را آزا دهند که چگونه سخنانِبه فرد اطمینان می هان آو  ندینشیفروم

میبا   و  شنولذتی خاص  خالصه .  هرندمتظا  تاییدگرانِ  هاآن.  ...  ند 

ی را داشته باشند ولی آن یکی را از دارند که یکمردم دوست    کهنآ

ندهند.   دارند که    هاآن دست  باشند   ادخواستی آزدوست  اما    ،داشته 

نداشته باشد. شما   خواست اخالقی م کمبودِشان ه زندگی حال درعین
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تماس پیدا    1حاکمیت   وارِفدار بردهبا یک طر  است   یکافط  ها فقلیبرال

ی حاکی از بیشترین اطمینان  را با نگاه   ای از آزادیواژهنید. شما هر  ک

د  ی خوشاین ا در لباس اش روارینرم خواهید کرد و او برده  از وفاداریْ

درباره عباراتی  آزاز  پوشانی  خواهد  جدا  یادی  هم  از  شما  سپس  د. 

همچمی او  و  شما میشوید  می »  اندیشد:ون  را  روباه!تو  او    «شناسم، 

و    د، پروردگارکه شما خداون  قدرهمانکشد  میا بو  را در شم  شیطان

 را در او. قدیمی تاریکِاربابِ 

نظرگاهِ  ست. در  ابدی    انسانِ  ،نیک  امرِ   نظرگاهِ  تنها در  2یک نرون 

ز  ینگونه که نیکان  ، همانتسخیر شدهچیزی نیست جز انسانی    ومن ا

او تبهکاری شرور می.  اندگونهاین به  بینند  نیکان در  او را  ی گوشه و 

نشد؟  او    مانعِاش  اختیاری  چیز در مسیرِچرا هیچاما  دازند.  انجهنم می

اندا این  مردم  تحمل  چرا  میکنندیمزه  فکر  آیا  رومی؟   هایِ کنید 

کم هایشان توسط چنان حاخواسته  دادند تمامیِکه اجازه میه  راسربه

دیم ق  ؟ در رومِی سر مویی بهتر بودندازهود، به اند مستبدی محدود ش

 
 م. –ترِ حاکمیت، حاکمیتی پادشاهی است.  شکل قدیمیمنظوری یک طرفدارِ  1
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او    ن آنا قتلفورا  به  و    را  نمیبرده  گاههیچ رسانده  وی  اما  ی  شدند. 

عصرِ  نیکانِ تنهاا  ب  انرومی  آن  خاط  او  اخالقی    هایدرخواست ر  به 

کشیدند آه می  هاآن خودشان.    خواستِ  به خاطر  ند نهکرد مخالفت می

نمی   هاآن مثل    پراتورشانماکه   احترام  ادای  اخالقیات    ن آنا.  اردذگبه 

که    « قیخالا  یمطیعان» خودشان   زمانی  تا  ماندند  کسی    نهایتاباقی 

پیدا ک سپس    گذارد.برا کنار    «و مطیع  اخالقی  انقیادِ »که    ردشجاعت 

  نداشتنِ   ننگِ  بردار«فرمان مطیعانِ  »عنوان    به  که  «نیک   رومیانِ»همان  

خوا تهیچ  را  می ستی  برای  ندکردحمل  شنیع،  امری  برای  بار  این   ،

نیک   انقالبی در کجای امرِ  شجاعِت  شورشی هورا کشیدند.  فردِ  کنشِ

داشت؟ دیگری  پس   نآناکه    یشجاعت  قرار  آنکه  در  از  را  خود    آن 

آورد نیک  کردند  شانیتحس  ،پدید  امر  برای   یشجاعت  تواندیمن. 

 « غیراخالقی»   طغیان همواره چیزی  داشته باشد و عالوه بر آن  انقالب

تنها وقتی ا ارامی  ست که فرد  آن  به  بودن    «نیک »از    ده کند کهتواند 

از  کدامهیچاینکه  یا  شود    «بد»و    ستدیبازا نرون  شود.  دو  این   از 

نست یکی از  توامیتنها    آن فردای که در  زمانه بود.  تر نرذل  اشزمانه

ن بود که او  ی او ای دربارهاش  هزمان  نیک و بد. قضاوتِ  :باشداین دو  

درجه  در بباالترین  بودهی  یک  است   دی  نه  شیطانی  لکب   ننهبچه :  ه 

انسان تمامی  اخالقشرور.  میهای  تنها  را  مدار  قضاوت  این  توانند 

 نجاوآنجا یاکنون  ناخلفانی چون او ا مثالعنوانبه   یان کنند.ی او برهدربا
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را    1النگ   اثر ریتر فون  سرگذشت  مثال)  زیند مداران مین اخالقدر میا

گونه که  همان  دنخواهد بوراحت    نآنا ان  در می  زندگی  مسلما  .( ببینید

از   شما    بودنِزندهفرد  آیا  اما  نیست.  مطمئن  لحظه  هر  در  نیز  خود 

بمی که  توانید  اخالقگویید  میان  در  رزندگی  ااحت مداران  ست؟ تر 

 تنها   ،زندگی مطمئن است ی اندک از  ز به همان اندازهفرد در آنجا نی

  تکم سداما    ، شودمینیز  آویز  حلق  «روش عدالت »ین تفاوت که به  با ا

ملی قبل از آنکه بتوانید دهان    خود مطمئن است و نشانِ  فرد از شرفِ

ر کنید  است.  باز  با    محکمِ  مشِتفته   نابِ  طبیعِتتمامیِ  اخالقیات 

 کند.رحمانه رفتار میبی خودمداری

حقهتوان  نمی  مسلمااما  » بایک  را  درستکار    باز  یک  انسانی  در 

قرار کار    «داد.  سطح  این  بشری  بنی  قاضیاهیچ  شما  از  مکررتر  ن  را 

نمی و  انجام  آری  انسانِ  شتریبدهد.  شما  که    اردرستکاری    اینکه 

ت  قانونِ  علیهاساسی،    قانونِ  علیهرا  آشکا شدهاساسی  سخن    قدیس 

 های وزارت و نید و پست افکهمچون مجرمی به زندان می  ،گویدمی

چی مهمحتی  بهزهای  را  آن  از  موحقه  تر  میذبازی  واگذار  د. کنیی 

اما »شما هیچ چیز ندارید که مرا با آن مالمت کنید.    در عملبنابراین  
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تئوری! ت  آری  «در  را  ئوریدر  متضاد در   به عنوان دو قطِب   1هر دو 

دهم. هر دو  ی اخالقی قرار م  قانونِ  سطحِدر    گریدعبارتبه یک سطح  

در  ت اخنها  هستند  جهان  معنا  دارای  زمانِ   طوران مه القی  در    که 

-کرد و آنکه آن را میای که قانون را حفظ میی، یهودی پیشامسیح

قانونِ به  توجه  با  فقط  معن   شکست  اهمیت یهودی  و  یافت.  می  ا 

از قبل  مسیح  برعکس  از  یک خشکه  عیسی  بیش  یک مقدس چیزی 

ساقیگناه» و  در    ود.نب  «کار  ترتیب  همین  خودبرابر  به  بر  ، مالکیت 

 ست.اغیراخالقی  ارز با گناهکاریِاخالقی هم تقدسِخشکه

تسخیرشدگی  خاطر  به  مایهنرون  بسیار  بود اش  شده  ناراحتی  ی 

با  د خو-بر-مالک  قدسات ندهد، یک انسانِمیتی به مستمگر اه  اما اگر

نالهمخالفت نمی  «مقدس»  او به خاطر امرِ . او به  دهدینم سر    کند و 

خواسِتخا می  طر  رودررو  وی  با  بارشود.  خویش  که   چند  شده 

جلوی    الینفکِ  قِقوح   تقدسِ مقداری    شادشمنانبشر  و  گرفته  را 

یا   دادهچیزی  آزادی  نشان  ب  باشد  دیگر  عنو   مقدسِ   حقوقِ»وان  ه 

باشد؟  «بشر شده  کا  تصویر  این  که  را  کسانی  مستحق    کنندمی ر 

نیست که    گونهو این  –  و مسخره نیز هستند  –  دشدن هستن مسخره  

م  تایقحق  هاآن  را  راهی  ناآگاهانه  هدفی  یحتی  به  که  . رسدمیگیرند 

 
 م. –سانِ درستکار است  ان باز ومنظور حقه 1
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  زادی آن آبرای    بارک یپیشاپیش عقیده دارند که اگر اکثریت تنها    نآنا

را   یزیآن چ و سپس اشت خواهد دبرنده شود، خواست آزادی را هم 

محتمل    دالیلِ  آزادی و تمامیِ  تقدسِ  گیرد.میکه مالِ آن خواهد شد،  

این   نیبرای  راتقدس  آن  نخواه   ز  کردنفراهم  و وگس  ؛د  کردن  واری 

 گدایان است.  یدهندهنشان تنها  یسینوضه یعر

ضرورتا    انسانِ زماخالقی  این  کودر  هیچ  تهینه  که  است  فکر 

هر کسی اخالقی نیست، »شناسد.  نمی  «غیراخالقی»  دشمنی جز انسانِ

اخال نفرت  رون یازاو    «ست!ا  یقضد  و  است.  مطرود  غیره  و  انگیز 

آیا زندگیِ خودمدار را درک کند  اندتونمیمدار  اخالق  انسانِنتیجتا    .  

امر   یک  ازدواج  بدون  هم  با  مرد  و    انسانِ   نیست؟  یقضداخالزن 

اما   ،دهد  جهت   رییتغ  ،کند  که رضایت   هر سواخالقی ممکن است به  

بایس حکم  این  پای  است  گالوتیمجبور  امیلیا  به  زندگی  1تد.  را  اش 

این حقیقِت است  القاخ  پای  همین  بخشید و حقیقت  کار که  ی    این 

امر   دخترِا  ضداخالقییک  یک  پیردختر   ست.  است  ممکن  عفیف 

یک   غرایز    شازماناست    ممکن  فیعف   مردِشود،  با  مبارزه  به  را 

تا  طبیعی بگذراند  ممکن    هاآن   احتماالاش  او  گرداند.  کند  است را 

به    نِریج خته کند. همان کاری که اوعفت اخود را به خاطر   قدیس 

 
ای درام به همین نام اثر گاتهولد در نمایشنامهتی نام شخصیت اصلی  امیلیا گالو   1
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مقدس را    دامنیِپاک مقدس،    سان زناشوییِبدین  خاطر بهشت کرد: او

عفتی  ست. بیا  مدارخالقاو ا  و  ادنهناپذیر ارج  به عنوان چیزی تخطی

مدار  اخالق  عملی اخالقی شود. با وجود آنکه فردِ  تواندنمیگاه  هیچ

وت کرده و کسی که مرتکب آن ضاق  گیریاست بدون سخت ممکن  

همچنان یک تخطی باقی خواهد   ارک  اما آن  ،ا نادیده بگیردود رشمی

چسبیده  به آن    ،یننگی نازدودن  ،اخالقی  علیه یک دستورِ ماند. گناهی  

که   آنجا  از  مت  دامنیپاک است.  قسزمانی  به  پس   مِعلق  بود،  رهبانی 

نیز  اخالقی  سلوک  به  است. امر  یک    دامنیپاک هست.    متعلق  نیک 

انسا برای  حتی  ودخ  نِبرعکس  ن  دامنیپاکمدار  که    یکیامر  نیست 

-نتواند بدون آن روزگار بگذراند. او در کل هیچ اهمیتی به آن نمی

قضاوتِچیز  چه    اکنوندهد.   ماخالق  انسانِ   برای  خواهد  اند؟  مدار 

انسان او  به  اینکه  را  یطبقه  خودمدار  طبقه  عنیی ضداخالقی  ی  تنها 

کانس طبقهانی  کنار  در  انسانه  میاخالهای  ی  او بیندازدشناسد،  قی   .  

  جا که آنبکند. او باید انسان خودمدار را در هر    تواندنمیدیگری    کار

  ونه گنیادریابد. اگر او را    ضداخالقهی کرد،  وج تقیات بیاو به اخال

مرتدِ یک  آنکه    درنیابد،  بدون  بود  خواهد  اعتراف اخالقیات  آن  به 

حقیقی نیست.  مدارِاخالق  نسانِآن لحظه دیگر یک ااشد. او در کرده ب

ی چیزهای توان آن را در زمرهای که امروزه نمیدهاید با چنین پدی نب

  ای کسی که هر نشانه  دانست بلکه باید    ،اه شدی کرد گمربندنادر طبقه
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  مدارِ اخالق  اندک  یاندازهتواند به همان  دهد می میاز اخالقیات ارائه  

لسینگ قیح  که  باشد  در    1قی  که  مسزمانی  مشهورش  را مثل  یحیت 

  ک کرد، یمیای بدلی« تشبیه  »حلقهدی به  دین محمدی و یهو همانند  

-می  جرئت   آنچهاز    ایی جلوترمردم در ج مسیحی معتقد بود. عموما  

ا نزد خود  کنندورزند  در    ،عتراف  آنکه  به خاطر  سقراط  دارند.  قرار 

  گرِ هوسوس  ستاده بود، اگر از انگیزشِایی  اخالقیات  یدر سطح  فرهنگ

کرده  2کریتو از  پیروی  میسیاه  و  فرار  غیراخالقی چال  کنشی  کرد 

ب اخالقی  کنش  تنها  ماندن  بود.  داده  اانجام  اما  ب ود.  تنها  دلیل  ین  ه 

سقراط   بودن  براست اخالقی  انسان  عکس،.  و حرمت »های  آن  شکن 

کبیر    « ناشریفِ به    قسمِکه  انقالب  شانزدهموفاداری  خورده   لویی 

عمان  فر  ،بودند  دادند به  او  مرگ  آری،  و،  کنشی    ؛زل  کنش،  این 

انسان که  بود  اخالقغیراخالقی  وحشت های  در  آن  از  ابد  تا  مدار 

 . مانداهند خو

مورد    هااین ی  همه در  فقط  کمابیش   « مدنی   القیاتِ خا»هنوز 

دی به  آن  به  آزادتران  که  دارند  تحدهکاربرد  میی    چراکه .  نگرندقیر 

 
و از  یآلمییان یناشر و منتقیید ادبیی  لسوف،یف سنده،ی، نو (1781 - 1729) نگیلس 1

 م. –  است.  یعصر روشنگر مهم  یهاچهره
ی او و سییقراط دربییاره  سقراط بود و دیالوگی کییه بییین  ثروتمندوست  کریتو د  2

 م. –  شود نیز به کریتو مشهور است.عدالت جاری می
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نوز بسیار اش( ه بومی  قلمروِ  در کلِ  دنیت همچون م )  مدنی  اخالقیاتِ

از  ا آزاد گشته    بهشت ندک  پاک شده و  به    تواندنمیو  است  مذهبی 

انتقاد یا مال  قوانینِ  جای آنکه اش مروبیشتر به قل  حظاتِآن را بدون 

قتی کار به آگاهی از  ، دکترین مستقل خود را تولید کند. ودزن   پیوند

دهد و  تفاوت نشان میخودی مت  اخالقیارسد،  می   اخالقیاتمنزلِت

  دهنده نظم  تنها قدرتِرا به عنوان    ،«انسان »یا    «انسان   »ماهیت   ،نیادشب

می  کسانیزدسامطرح  به    .  آگاهیِکه  می  این  طور  اختیاری  به  رسند 

از دین می کن   نآناند و خدای  ربُکل  -انسان »ار  دیگر هیچ جایی در 

عمدا   به)  هاآن که    طورهمان   .دکننمیپیدا    شان« کنید(  توجه  ادامه 

غرق    دولت   کشتیِ در    ،کنندمی را  تنها  که  را  اخالقیاتی   دولت آن 

و منطقا هیچ حقی ندارند که حتی د  نااد دادهشود را نیز بر بشکوفا می

آ اسم  دیگر  از  نیز  چ ن  کنند.  «  »بحرانْ   حزبِاین    آنچه  وناستفاده 

»از    ،خواندمی  اتیاخالق یا  اخالقیات ِآنچه  میندم سیاسی  خوانند  ی« 

قاطعانه   باید    کیتفکقابل بسیار  و  همچون  است  شهروند   ک یبرای 

 اصلِ »  فقطر انتها  اما د  گردد.  انی معنا« نماافسارگسیخته و بی  آزادیِ »

آلودگی به دین رها گشته و اکنون در    ه ازکند کیپیدا م  « منفعت ناب

به  ناب  عیِتقاط بهبشریت » عنوان  اش  یاف  «  دست  جهانی  ته  قدرتی 

 است.
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اخالقیات در کنار دیگرانی    که چرا نامِ  ردبنابراین نباید تعجب ک

نیک آزادی،  مچون  حفظ  خودآگاهی  و  تیخواهی  و  نها شود 

به    –گردد  آراسته می  «آزاد   اخالقیاتی»ای چون  ضمیمه  با  نجاوآنجایا

علی شکل،  اهمین  اس  مورد  دولت   ینکهرغمِ  باتجاوز  هنوز  ید ت 

 به پا خیزد.  «د ای آزاجامعه»یا   «آزاد  دولتی»دوباره با عنوان 

اینکه است    با  یافته  تکامل  بشریت  به  که  اخالقیات  با    کامالاین 

طولدینی   در  وجود    که  به  آن  از  تصفتاریخ  کرده   هیآمده    حساب 

-لوگیری نمیآن به یک دین ج   خودِ  شدنل یتبدچیز از  است، هیچ  

 سروکار مانی غالب است که اخالقیات تنها تا زان دین و تمایز می کند.

ب با وجودی  انسان  ا جهانِما  ما  ارتباط  تقدیس و    یفرابشر ها توسط 

زمان تا  یا  است  شده  اعماکنترل  که  اعمی  ما،  خاطر »الی  ل  برای 

ا  .«خداست  این  از طرفی  به  برسگر  انسان  »که    یم نکته  برای  بشریت 

ت مادون  اخالقیات از موقعی  ،ید شدهآن تمایز ناپد  ،« ودی واالست وج 

ش  خارج  و  خود  می  صورتبه ده  کامل  وجودِ دین  سپس    شود. 

نس تاکنون  پاییواالتری که  آن واالترین در جایگاهی  به   تر قرارنبت 

و ما به همان    کندمید  بلندایی مطلق صعو  یعنی انسان، به  گرفت،می

با واال است، بشکلی که یک فرد  ارتباط  ارتباترین هستی در  آن  ط ا 

به   اکنوناری  گرهیزی به شکل دینی. اخالقیات و پنیع، خواهیم داشت 

ن  اند و این تنها به ایمعنیدیگر همبا یک   ی صدر مسیحیت همان اندازه
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 ظهورِ   و  ست چیزی متفاوت شده اواال تبدیل به    ت که وجوددلیل اس

 شود. اگر اخالقیاتنده میواخ  «انسانی»مقدس دیگر به جای مقدس،  

 . تتغییر کرده اسبه طور کامل  بابراتسلط یافته باشد، آنگاه 

نابودیِ از  بعد  می  فویرباخ  نیایمان،  که  صرف اندیشد  را  رویش 

باید  »د.  کن  عشقی  شده-فرض-امن  پناهگاهِ قانون  واالترین  و  اولین 

به  انسا  عشقِ باشد.  ن  انسان است انسان   اصلِ  این  -  1انسان خدای 

عملی   ایناواالی  و  به    2«است.جهان    تاریخِ  عطفِی  نقطه  ست  اما 

تنها   مناسب  مانده 3ایزد خدا،  بیان  باقی  عشق،  است.  شده  عوض   ،

آنجا عشق به خدای   اینجا عش  فرابشریاست:  شری. ب  ق به خدایو 

بانس   نی بنابرا  .4انسان به عنوان ایزد  و هر    شودمیرای من مقدس  ان 

منباشد    «ی بشر  »حقیقتا  آنچه خواهد  نزدِ  ازدواج  »بود!    مقدس 

همین  خودیخودبه  و  است  باقیِمقدس  است  اخالقی.    گونه  روابط 

مالکیت،   همچنین  است و باید هم باشد و  مقدسدوستی برای شما  

-دیوخدر خود و به  هااین ها. اما  سانی انهمه  نیکی برایازدواج و  

 
 م. – کتاب بیان شده است. متن دراین جمله به التین  1
 م. –از کتاب »جوهر مسیحیت« اثر فویرباخ   2
 م. –  ست.ی بیان شده اخدا به زبان یونان  یواژه 3
 م. – به التین 4
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نشده   1« اند.مقدس  خود کشیش  دوباره  کیست؟ ایمآیا  او  خدای  ؟ 

با نهاد عوض شده    قطعاه  یت او چیست؟ بشر! پس گزاره وانسان! ال

ب و  جمله  هاست  است »ی  جای  عشق  همان  گویند می  هاآن  «خدا 

است » الوهیت  جای    ؛«عشق  تبدی»به  انس خدا  به  است   نال  ،  «شده 

است » شده  خدا  به  تبدیل  و  ت دسازاین  و  «انسان  کمتر  چیزی  این   .

-اخالقلم  قی وابسته به عهمه روابط اخال»رد.  دان  تازه   دینی بیشتر از  

  به اینجا   تنها با رسیدن  هاآن   یابند.ذهنی اخالقی پرورش میبا  و    اند

تبرکِ) می  دار دینکشیش(    دینیِ  بدون  حساب  نهاد  یشپ  «آیند.به 

تنها به این معنی   ،«ست ا  شناسیشناسی همان انسان دین »ه  یرباخ کفو

که  ا اخال» ست  علم  باید  اخالقدین  علم  باشد،  دین تنهابه    ق  یی 

 « است.

کند و به وپیش میتنها نهاد و گزاره را پس  ویرباخف  رفتههمیرو

عشق هرگز به خاطر »  گوید:دهد. اما او خودش میمیدومی اولویت  

گزارهآنک خداه  برای  نبوده  اسی  مقدس  توسط)ت  هرگز  ها  انسان  و 

نشده(   گونهنیا گرفته  نظر  گزاره  ،در  برست  ا   ایبلکه  خدا    مبتنی 

خودی    چراکه به  و  خود  ادر  ممکن   .«ست الوهی  خودش  او  پس 

ها،  گزاره  خودِ  علیهِ  یجنگبایست  مینه قضاوت کند که  وگاست این

وار است که ه او امیدشود. چگونی تقدسات آغاز  علیه عشق و همه

 
 م. –اخ  کتاب »جوهر مسیحیت« اثر فویرباز  1
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از   را  دمردم  کنخدا  کرده  هاآن  کهیدرحال  ،دور  رها  الوهیت  در    را 

ت برای قوهیچ  خدا  وید خودِگیرباخ میگونه که فو؟ و اگر آنست ا

مساله نبوده  مردم  اصلی  گزارهی  تنها  اوو  پس   ،اند بوده  مسئله  های 

را می  فویرباخ آنان  ک  توانست  این    ندرها  همچنان   وبرق قرزکه  را 

  ی حقیقی در هر صورت ن هستهای،  ن عروسکای  داشته باشند، چون

دهد که با او یص میبود. او خودش نیز تشخ  دهرها ش   ]توسط مردم[

-با این وجود او می «ت.یک توهم اس نابودکردنی مساله»ا تنه مسئله

انسان  تأثیراندیشد که   است »ها  توهم روی  ن به همی  ،مطلقا ویرانگر 

حقیقیی  حتدلیل   که  باطنیعشق  و  احسترین  است ترین  اس 

 .ودشآن می  آلود و مبهمِوهم  گونه شدن، تبدیل به نوعِدین  یواسطه به 

  ین تنها بنابرا  ،ورزدق میبه خاطر خدا عش  دینی، به انسان  عشقِ  ونچ 

آیا این در مورد  1« ورزد.ظاهرا به انسان و در حقیقت به خدا عشق می

  این  به  ؟ورزد؟ آیا او به انسان عشق میاست وت  ی متفااخالق  عشقِ

خاطر   به  می  انسان  اینانسان  به  ورزدعشق  و  اخالق  یا  یات 

  خدای انسان   انسانْ  که  ورزدیا بدین خاطر عشق می  –  ؟دست ن یازا

 ؟ورزدعشق می به خاطر خداید ا شیا  –؟2است 

------- 

 
 .م –همان  1
 م. – به التین 2
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کههایسکان سر    ی  دیگر های  جنبه  یبسیارهستند،  در   ی رسمی 

 ید باشد. اند مفتومی هاآن د. اشاره به بعضی از نهم دار

که  خویشتن  نفیِ مقدسی  امر  نامقدس  در  امرِ  اس  با  و همراه  ت 

در  همچنی پاکن  ه   پاکنا  امر  و  امر  ناپاک  انسان  است.  ی مهمعمول 

همه« برتر  احساساتِ» داشتن،  را  ی شرم  طبیعی  انکار ها حتی حیای 

می  کرده از  تنها  انسان  ، پیروی میست ا  فرماحکماو  لی که بر  و  کند. 

طبیعی  پاک کرده    ایدنبا  را  اش  ارتباط  ردنی)»نفی  میا  نفی  و  «کندا   )

مند  کند. انسان آزی میاند، پیرورانکه بر او حکم  «آرزوهایی»از    تنها

عطشِ تمامیِ  با  و  شده  رانده  تمامیِ راهنمایی  پول  وجدان،    های 

مالحظات را   تمامیِد. او  کنمی  قت را نفی عزت، وقار و شف  احساسِ

ری مشابه  رفتا  مقدس   انسانِ  شد.کِمیل او را با خود می  ارد.گذکنار می

خ او  را  دارد.  جهانخنده  منبعِ»ود  دلاخس   «ی  او  است.  و ته  سنگ 

س» می  چراکهاست    «گیر خت دادگری  خود  با  را  او  شد. کِآرزویش 

انسانِهمان که  در  خودنامقدس    گونه  میوت  ثر  برابر  را  کند،  نفی 

کند. ما الهی نفی میبرابر خدا و قوانین  انسان مقدس نیز خود را در  

بیشتر و    امر مقدس هر روز  شرمیِبیه  م ککنیای زندگی میزمانه  در

ح  میبیشتر  عریان  و  شده  و  س  و    زمانهمشود  بیشتر  نیز  روز  هر 

برهنه کردن خود می و  کردن  آشکار  به  مجبور  بیگردبیشتر  آیا  -د. 

به وسی  ماقِتشرمی و ح  که  دالیلی  در  با    هاانسان  هاآن ی  لهموجود 
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عصر  پیشرفِت» می  «این  همهمخالفت  از  و تخمین  یورزند،  ها 

پیشی ا  انتظارات  باید  اما  است؟  با یننگرفته  نفیگونه    کنندگانِ شد. 

پیش  مشابهی را    هایی مقدس، همان مسیرِباید به عنوان انسان  خویش

گونه  همانگرفتند.  میپیش  هایی نامقدس بودند،  نانسااگر  د که  بگیرن

دومی   ا  بیشترین  درونِ   اندکاندک که  و  میزان  پستی    فرومایگیِ ز 

می-نفی-خود غرق  می  شود،کردن  نیز  رذیالنهبای اولی  به  ین  ترست 

بهشت هر دو دقیقا به یک   خدایدنیا و    صعود کند. ثروتِ  هاتعالی

 همچون انسانِ نیز  پست    . انسانِنندکمیب  طل  را   خویشتننفیِ  میزان

ی و دومی به  ادم  اولی به نیکیِ  –د  اندازی دست می ه یک نیکمتعال ب 

در نهایت هر دو    .شودینده م« خوانیکی متعال »مان که  ، ه آن   آلِایده

د تکمیلنیز  را  یکدیگر  ذهن    انسانِ  که  گونهن یابه    کنندمی  وباره  با 

-اش میبیهودگی  فدای  آل،ایده  یک خیالِ  چیز را فدایگرا همهماده

فدای    ،بخشزندگی لذتفدای  خود را  انی  با ذهن روح   کند و انسان

 سازد.می  خشنودی جسمانی یک

انسان  هاییآن  به    ها که  فکر ندکنمیترغیب    1ی ازخودگذشتگرا   ،

می  کنندمی سخن  نامعمول  موضوعی  مورد  در  چه   هاآنگویند.  که 

درک   آن  از  شبیه    الاحتما؟  ندکنمیچیز   ی نف»از    هاآن   آنچهچیزی 

خوکردنِ خود  می  «یش  این  اما  نکیست  فهمند.  باید  و که  شود  فی 

 
1uneigennützigkeit    م. -« دادنخود منفعت  غیرِبه » یاللفظتحت به معنای 
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نرسد آن  به  میمنفعتی  نظر  به  ک؟  شم   هآید  باشیخود  این  ا  د. 

نفی  یازخودگذشتگ به    خویشکردنِ  و  چه کسی  منفعت  در جهت 

فقط از   .خودتانشود؟ دوباره جهت منفعت و مزیت  شما پیشنهاد می

 کنید.م میا فراه خود ر «منفعت حقیقی» ، شما یازخودگذشتگریق ط

اندیشه[ این  دیدِ  به    ]از  باید  برسان  خودتانشما  اینفع  با  و  ن ید 

 باشید.  خودبه دنبال منفعت حال نباید 

بانیِ  یازخودگذشتگمردم    1فرانک یک  دانند.  ها میانسان  خیرِ  را 

رای مردم ناپذیر بتگیخس  که  2نلی کااوک  ی خانه را بنیاد نهاد،  که یتیم

می کار  وندکایرلندش  قدیس   ؛  همچون  متعصب  یک  همچنین 

-می  خطر  ردن با کافران بهش را برای صحبت کاکه جان  3نیفیس بو

روبسپیر  همچون  یا  پرهیزه  هم  4اندازد،  فدای  را  میگچیز    -کنداری 

می پدری  سرزمین  و  پادشاه  خدا،  برای  که  کوهنو  میرد. همچون 

سعی    مخالفانِ  که  روست ن یااز تهم  کنندمی اوکانل  او   ِتبه 

پول و  سرخودخواهی  و  بزنند  به  مایهپرستی  اوکانل  و   هاآنی  پایه 

اگر  ده می  کار این    ی برایاساس انداختنِ  مخالفاند.  -شکیات  در جا 

 
 م. – انک کشیش لوترین آلمانیهرمان فر  آگوست  1
 م. – نوزدهمرن ی نخست قیمهاوکانل رهبر سیاسی ایرلند در ن لیدن 2
3aceSt Bonif 
 م. – رانسهف هبران انقالب اولوبسپیر یکی از رماکسیمیلیان ر 4
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-راحتی او را از پیروانبه  ، بودنداو موفق می  «خودگذشتگیِاز»شان به 

 کردند. یش جدا ما

از    نآنا  ل حا  نیابا    بیشتر  چیز  دارند  چه  نشاناین  دهند    که 

دیگر جز  مقصودبرای    کانلوا است؟   اشهدف ظاهریی  کرده  کار 

هر دو    رد.  مردم   آزاد کردندن بود یا  درآورپول    شاهدفآیا او  اینکه  

بود.   خودش  کوشید و آن هدفِاو در جهت هدفی می  قطعاحالت  

اش  ملی فتگیِخودشیفقط  ،اشت خودخواهی در هر دو حالت وجود د

به   بود  نیزممکن  برساند  دیگران  منفعت  نفعی  نتیجه  در    یومعم  یو 

 باشد. 

می تصور  که  اکنون  هیچ غیروا  یخودگذشتگز اکنید  و  بوده  قعی 

گونه معمول نیست! حتی  چیز این  رعکس، هیچجا در دست نیست؟ ب

 قدرآنه  ک  . مُدیدنیای متمدن بنامد  غالِب  را مدِممکن است کسی آن  

می تلقی  هزینهناگزیر  وقتی  حتی  که  مشود  این   ادیِ ی  خالص 

آن   تصنعیِ  ی هاوبرقزرق رود، مردم خود را با   میباال  یازخودگذشتگ

میزی تظاهر  نت  آن  به  و  آغاز کنندمیدهند  از کجا  ازخودگذشتگی   .

دقیقا  می ه از  شود؟  یک  که  هدف  جایی  که  این  از  در    مادف  و 

ای  در راست آن را اش توانیم به عنوان مالکان باز اینکه ما باشد،  مالکیت

بازمی  لذت بیندازیم،  بهادور  تبدیل  که  جایی  یا    یستد.  قطعی  هدفی 

جزمیدهای براشومی  ای  ترغیب،  به  شروع  که  جایی  و  د.  نگیختن 
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ما عبور   خودراییِ  کند. به اختصار جایی که او ازما می  افسون کردنِ

سرورمو    کندمی به  میتبدیل  فردشودان  در   .  را  هدف  که  مادامی 

حفظ    قدرتِ ا  ازخودگذشتهکند،  میخود  زمانی  نیست.    گونه نیاو 

  « توانم بکنم کار دیگری نمی  و  امهنجا ایستادیا»  شود که در موقعیِتمی

 مقدسی تسخیرشدگان. فرد به خاطر هدفی  بنیادین همه  شعارِ  ؛باشد 

 ود. ش می نهگون یاآن با  متناظرِ مقدسِتعصِب و توسط 

نیستم و من به   گذشتهازخودمادامی که هدف متعلق به من است،  

ابزارِجای   تا  کنم  رها  را  خود    ، باشمآن    شدنِ  برآورده  کورِ   آنکه 

این حساب با  گذارم.  باز باقی می  شِهمواره آن را به شکل یک پرس

  بلکه من   ؛باشدها  مغزتریناز خشکه  ترست س   نیاز ندارد تامن    تعصِب

 دشمنِ  ترینِاعتقادی، با بودن در جای سخت سرد، با بی  تفاوتیِبیبا  

آن  ش  ناپذیرآشتی برابرِ  من  در  ماند.  خوا  قاضیِخواهم  بود آن  هم 

 هستم.  شامالکاکه چر

اندازه  یازخودگذشتگ کتا  یافته  تسخیرشدگیه  ای    باشد،   امتداد 

می  ترفیعِ اندازه  ،یابد درجه  همان  روحِ   آنانی  بر شیطان  که  ی  ابه    که 

در و    دست ازاین قت و  . در آنجا فساد، حما، مالکیت داردرنددا  یکن

 .دست ازاینروتنی، فداکاری و نجا فای

کجا   قربانیانِیست  نگر  وانتمی به  خویشتن  نفیِ  و  ن   در    دید؟را 

که   است  نشسته  دختری  من  است    احتماالبرابر  سال  ده  تاکنون 
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ری  ، سَروخوشحالت  ساخته. ورای    شا روحقربانیانی خونین برای  

حدِ تا  پژمرده.    دارد  و  رنگگونهمرگ خسته    ریختنِ امآر  ، پریدههای 

رگ  خونِ از  برمال  جوانی  را  بینواوک.  دکننمیهایش  اندازه   ! دکِ  چه 

نیرویقلب  بر    هاهوس و  کوفتند  غنیِتو  را    شانحقجوانی    های 

قدر  خورد چه  نرم تکان می  طلب کردند! هنگامی که سرت در بالشِت

هایت  خون رگ  ت را جنبانده است.اگر، اعضای بدنتحریک  طبیعِت

-چشمانرانی را در  برافروخته پرتوی شهوت  کرده و هوسِتورم  را م

. تو است   نمایان گشته  ابدی  جان و رستگاریِ  ت ریخته! سپس شبحِا

دست وحشت  بودی،  چشمانِ زده  کردند،  جمع  را  خود    هایت 

طبیعت   یهادی. طوفان یایش کر و تو ن  ندبه باال چرخید  اتدهیکشرنج 

فرازِخفه شدند و سک به آرامی بر  پرواز کرد.    تاامیال  اقیانوسِ  ونی 

پرمالل  پلک آرامهای  بر  به   ش شده ها خاموآن زیر    که   زندگین  آی 

گردشده  تَنِشفروافتادند.    بود، اعضای  آنکه  را  بدون  آن  بدن  ی 

-شدند. دست   کشدر قلب خمتالطم    دریابند، به بیرون خزید. امواجِ

وزنِ تاشده  سینها  ر  شان توانبی  های  روی  ممانعت  انداختند.    بدون 

آخر ناله  ترسِ  کنار  با  آرامش  دیگر  ن  جاو    رفت ای  تو  بوددر  به . 

رفتی   برای  در و  خواب  شدی  بیدار  دیگر  و    تازهنبردی    صبحی 

گرمایِ  عادتِ  اکنون.  تازهنیایشی   کردن،  کرده   نفی  سرد  را  تو    میل 

رزه   است  سرخِو  یرقانِ  جوانیِ  ای  در  ت ابودنبهشتی    سفیدِ  تو 
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تو محافظت شده است، بگذار جسم تلف    وند. روحِشپریده میرنگ

الیش نینون 1یس ود!  چه  2!  پرهیز!  این  را رنگ  یِارگخوب  پریده 

یک   کردید!  باکرههزابا  برابر    3آزاد  کارگرِ  دخترِتمسخر  که ر  ای 

 ! رزدامی شده، ستریاری خاک گموهایشان در پرهیز

طه ق ن»،  « اصل »،  «ی کلیهعدقا »نظری ممکن است با عنوان  خشک

واتکا ارشمیدس  دست ازاین  «  شود.  مشاهده  تکان    نیز   دادنِ برای 

ها انسان  4از آن را درخواست کرد.  رجخای اتکایی  ی زمین نقطهکره

به آن اندازه که   کسهمهگردند و  ی اتکا میپیوسته به دنبال این نقطه 

توانست  ا شدندو  بهره  قادر  آن  ایناز  گردند.  اتکای  نقطه  مند  ی 

-اهیت م و ممفاهیها، ها، اندیشه، جهان ایدهذهن انِهجخارجی همان 

 
منظور یا الییس اهل کورینتوس است یا الییس اهل کارینی که هر دو در یونان  1

هایی مشهور بودند. نویسندگان باستان نیز اغلب ان فاحشه  و  اندزیستهیمباستان  
 مییدنظر. اما جدای از اینکه کدام  اندکردهیممی اشتباه  اس  تشابه  یاسطهوبهدو را  

 م. – در هر دو مورد به نظر یکی ست.منظورِ نویسنده    ،هبود
2Anne Ninnon  م. – فرانسوی شیآزاداند وآن نینون نویسنده 
3Grisette  ی و به معنای خاکستری پوش است که در مورد زنییان ای فرانسو واژه

لیییل لبییاس ارزان شیید بییه دکار برده مییی  به  هفدهمقرن  گر در اواخر  ی کارطبقه
 م.  -پوشیدند.میخاکستری که 

را از   نیتا زمیی   دیبه من بده  اتکاییی  نقطه»ی ارشمیدس که  اشاره به این گفته  4
 م. –«. جا بلند کنم
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ست که از طریق  ای اتکایی  است. بهشت همان نقطه  بهشتهمان    ،اه 

. اندآن زمین تکان خورده است. کارهای زمینی بازبینی و تحقیر شده

ناپذیر کوشیده است تا بهشت و خستگی  دردمندانهچه اندازه بشریت  

اتکا را تا ابد قاطعانه تصرف ی  هن نقط و ای  سازدخود مطمئن    را نزد

 !کند

قص ممسیحیت  داشته  زندگیِد  یک  از  را  توسط  تعیین   ا  شده 

برمی را  ما  که  امیالی  از  بنابراین    ،انگیزند طبیعت،  و  دهد  نجات 

اج  نباید  انسان  که  بوده  این  دهد  منظورش    معین   شاامیالبا    هکازه 

شد بلکه  ب امیال بانباید صاح   انساننیست که  نی  مع  دین شود. این ب

با او  صاحب  نباید  غیرقابلثابتنباید    هاآنشند.  امیال  و ،  کنترل 

باشند.  ماندگ می  علیهدین(  )مسیحیت    آنچه  آیاار  تدبیر  کند،  امیال 

مورد حکمِ  تواندنمی در  ما  رو  توسط  کار  به  اینکه  خودش    ذهن د؟ 

ایده)اندیشه اها  ها، مفاهیم،  نباید ما را  یماو  آکنن   معینن(  -یا نمید. 

ما    تا  نداشته باشنداجازه    زنیم و ایده  توانیم بخواهیم که ذهن یا مفهو

--هم-ازنباشند؟ این به    «مقدس »که ثابت، مصون و    کنند؟  نرا معی

ختم  ی مفاهیمها و همههمه اندیشه پاشیدگیِ-هم-از، ذهن پاشیدگیِ

هماند  خواه  بایدشد.  ما  که  ما صاحب »بگوییم    گونه  که  امیال    البته 

 البته »یم بگوییم  توانمیاکنون    ،«د امیال نباید صاحب ما باشن  هستیم اما
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اگر دومی به  .«اما ذهن نباید صاحب ما باشد ،هستیم نذهصاحب  که

ی  یادد بسیار زکه برای تعدا  بیندیشیدمثال  آید به این  معنی مینظر بی

به  ش  خوداو  شده که  ای کلی  قاعده  اندیشه تبدیل بهها یک  از انسان

آن   زندانیِ  بدلموجب  اس  به  گشته  این  آن  پس  که  ت.  نیست  او 

باقاعده  لکه آن  ب  ست ا ی کلی  عدهصاحب آن قا آن    صاحب اوست. 

کلیقاعده اتکایینقطه»   هموارهاو    ،ی  داشت.   «ی  خواهد  دائمی 

-می  ما  اصول بدیل به  از آنکه بفهمیم ت  پیش مذهبی    یرساله  دکترینِ

ت ذهن تنها قدر اندیشه یادر آن رتداد ندارد. و دیگر سازشی با ا شود

داراس از    ت را  اعتراضی  هیچ  با    را گوشِ  تنانگیو  نیست.  شنیداری 

 ستمگرِ  توانم حکومِتاست که من می  تنانگیحال تنها از طریق    این

  باقیِدر کنار  اشتنانگیان به انس  ی کهزمان تنها چراکهرا بشکنم.  هنذ

گوش فرا داده و تنها در   خودبه    ماتمادهد است که  گوش می  ودخ

زمان   وجودی  این  معقولاو  و  تقالی  1شنوا  صدای  مسیحی   است. 

زندگی    «افتادگی» شنود و در مقابل با  اش را نمیشده-بند -به  طبیعِت

بر  بدینکند.  می که  خطایی  از  او  ح   صِشخسان  شود خودش    ادث 

نمی با  گله  را  خود  و  می  «روح  یِادآز»کند  اگر  پنداردراضی  اما   .

،  « نزاکت بی» ،  «سوداگر »   ش الحنو    صحنه را در بربگیردبار  یک  تنانگی

باشد  ش  و  «نامهربان » نیست رورانه  آن)که جور دیگری هم  او (  وقت 

 
1vernünftig   که ازenvernehm  .به معنای شنیدن گرفته شده است 
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صداهایی  می را،  شیاطین  صدای  که  روحاندیشد   چراکه) را    علیه 

 ( همان روح هستند  دست ن یازابان و  ، حالت مهربودن شهوتبیادب،  

د ر بخواه آنان خواهد شد. اگ  علیهو او مجاهدی به حق    است شنیده  

. او تنها به  یک مسیحی باشد  اندتونمی،  به بردباری رفتار کند   هاآن با  

زند. غیراخالقیات می  صورتِبه دهد و سیلی  می  اخالقیات گوش فرا

به تنها  ممدقانون  او  گوش  سخنِیاری  و  ابی  دهد  را  دهان  قانون  ز 

اشته  مداری او را یک زندانی نگاه دقیات و قانونخالا  روحِ.  بنددمی

خم  سروریت.  اس و  اوناشدنی  سخت  آن    اه آن.  برای    سروریِ »به 

 روح هم هست. ی اتکاینقطه حالن یدرعگویند و این می «روح

کسی  یلمعمو  لیبرالِ  آقایانِاین  اکنون   می  چه  آزاد را  خواهند 

می  آزادیِ  یبرا  کنند؟ فریاد  کسی  تمنا  زننچه  و  ! ارواح؟  کنندمی د 

قانون  روحِ پرهیزمداری اخالقیات،  چیزی گ،  این  از خدا.  ترس  اری، 

آقایانِک  ست ا هم    ه  لیبرال  دو،  میضد  این  میان  درگیری  و  خواهند 

این اسدرگیری بر س  اندازد.موضوع منفعت را به جریان می  که ت  رِ 

تنها   باید  با  سخنورِدومی  اولموجود  یا  سهمی  شد  باید   لذتِ»از  ی 

منفعت  کند.    « همان  هر    روحدریافت  مطلق    اربابِ  ناآن   وی دبرای 

ستیز تنها  و  ایسرِبر    ناشاست  کسی    چه  که  است  سلسله    سریرِن 

به    یِمراتب اربابالسلطنهنایب »متعلق  بهترین   «ی  کند.  تصاحب  را 
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است ک  اشقسمت  اطه فرد میاین  این  با  آرامش و  با  به  تواند  مینان 

کدیگر  تاریخ ی  وحشیِ  که این چهارپایانِ  و ببیند  ه کنداین جنبش نگا

همچون   درست  تکمشابهان را  طبیعت  در    اجسادِ .  کنندمی تکه  هشان 

 . خواهند ساخت ما بارور  شان خاک را برای محصوالتِمتعفن

از سکان بسیاری  به  بعدتر  ،  تکلیف  مثلسر    د درموجوهای  باید 

 بازگردیم.   دست ین ازاصداقت، عشق و 

------- 

که   ب   آنچهزمانی  است  فرد  به  ا  آنچها  متعلق  شده و  به    داده 

توان  اعتراض کنیم که نمی  ندارد اگر   ایهدیگر فاید  ،مغایرت پیدا کند

جهانی و    بخشی از نظمِ  عنوان کرد و همه چیز به    مجزا  هر چیزی را

  نتیجتا   و  دشودر اطراف ماست دریافت می  آنچه  گذاریِنشانطریق  از  

چیزی    آناز  ما   عنوان  بز  چراکه  شویم.می  مندبهرهبه  رگ  تفاوتی 

در  توسط چیزهای دیگر  که    هاییاحساسات و اندیشهوجود دارد بین  

شدهمن   به  هاییآن با    اندبرانگیخته  شده  من  که  خدا،   داده  است. 

ها  ا از کودکی به عنوان اندیشهبه م  هغیر  و   ت یربش  جاودانگی، آزادی،

ا دادو  تعلیم  شدهحساسات  وجودِه  و  کمابی   اند  را  ما  ش  درون 

ح قدرتم مامی  رکت ندانه  بر  یا  حکم  دهند  بدانیم  آنکه  رانی بدون 

ومی طبع  کنند  در  اوقات  غنیگاهی  سیستمهای  در  را  و  تر خود  ها 
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می  آشکار  هنری  احساوارهم  هاآن اما    ؛ سازندآثار  به  رانگیخته  ساتی 

اعتقاد داشته و وفادار   هاآن ما باید به    چون  اندنیستند بلکه داده شده

ذهنِباشیم.   که  در  و  ذهنی  تالشِ  تمامیِ  کسانی  تشخیص  در  شان 

این موضوع به شکلِ ایمان ثبت شده که امرِ    ، است    امرِ مطلقحِتشری

  . ه شود اندیش س و  احسا  وما برده    و باید به درونِ  داردمطلق وجود  

وجود  شده    نوان احساسی داده برای امر مطلق به ع  احساس  در آنجا

خودش ختم خواهد   بیشترِ   بسیار  ردنِدارد و در نتیجه تنها به آشکار ک

، احساس دینی احساسی داده شده است که 1تاک شد. پس در کلوپس

به سادگی بیانی هنری پیدا کرده است. از طرفی اگر دینی    مسیحادر  

اسی و فکری  یک محرک احس  نزدِ اوه بود تنها  مواجه شد  او با آن  که

 ابرِبر  در  ودبه خ   متعلق  کامالدانست چگونه رفتاری  او میاگر    ود وب

باشد،   داشته  ا  وقت آن آن  دینبه جای  ازهملهامی  به   خودِ   پاشیدگیِی 

می احساساتِدین  به  تنها  او  عوض  در  در  گانهبچه  انجامید.  که  اش 

دری کرده  کودکی  سال  ،بودافت  نیدر  و  داد  ادامه  نیز  بلوغ  روی  های 

 د داد.اش بر باکودکانه  چیزهای ناقابلِ پوششِدر  اش راانسانی

 
ش تر بییه خییاطر اثییر مشییهورآلمانی که بیش  لوپستاک شاعرفریدریش گاتلیب ک   1

 م. –  مسیحا شناخته شده است 
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شدهوت  تفا داده  من  به  احساسات  که  است  تنها  ااین  یا  ند 

شده شده  هاییآن اند.  برانگیخته  برانگیخته  آنِکه  از    ، اندمن  اند، 

اح  هاآن   چراکه  اند،خودمدارانه من    ساساتیهمچون  به  که  نیستند 

را که   هاییآن  من  اند. امایل گشتهدیکته شده و تحمتعلیم داده شده،  

شده آداده  با  دریافت    غوشِاند  میراث  کندمیباز  عنوان  به  در    و 

می  شخود توسط    دده می  شانجیترو ،  د دارگرامی    تسخیر  هاآنو 

درنیافته  .  دشومی آگاهانه  کمابیش  که  کلِ  دباشکیست    نظامِ   که 

تو  موزشیِآ ما  در  تا  شده  برآورد  و   کند  احساساتلید  ما 

تا به  ند  ما واگذار  را به خود  هاآنکه تولید  اینبه جای    گریدعبارتبه 

ما منتقل    هاآن   ،د دربیایند خواهنهر شکلی که می به  کنند؟ اگر  میرا 

نامِبشنویم، مینام خدا را   -لی اع  بایست احساس پرستش کنیم. اگر 

ا تکریم، تسلیم  بایست با را بشنویم، این احساس میرمانروحضرت ف

فکر کنیم    بایست می  و اطاعت دریافت شود. اگر از اخالقیات شنیدیم

صفت و اگر از فرد یا افرادی شیطان   ایمناپذیر شنیده که چیزی تخطی

مشمئز شویم. هدفشنیدی این    م،  هدایت شده   احساسات به سمت 

گوش فرا دهد    «بد»با لذت به کارهای    المثنوان عبهو اگر کسی  است  

. به ی تادیب آموزش دادرا با ترکه  «چی به چیست »ید به او اینکه  با

های اکثریت ت میلهپش،  احساساتی داده شدهترتیب ما انباشته از  این  

می»و    شویممیظاهر   خطاب  شامل  ت  «شویم. بالغ  ما  جهیزات 
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  القاگر، اصولِ   یِهای کلدهرفیع، قاع های  باالرونده، اندیشه   احساساتِ

و هنگا  دست ازاین   ابدی  جوانان  میاست.  خوانده  بالغ  که می  شوند 

  شوند تا آوازِ به سوی مدرسه رانده می  هاآن رافی کنند؛  چون پیران ح 

خوان  بالغ  شدند،  بر  از  را  آن  که  هنگامی  و  بیاموزند  را  ده قدیمی 

 خواهند شد. 

نا  نبایدما   برابر هر چیز و هر  فکر   آیدمیبرابرمان  می که در  در 

احس چه  که  میکنیم  میاسی  و  داشته  ختوانیم  آن  به  نسبت  واهیم 

براب  مثال نعنوابه باشیم.   خد در  نام  چیزِر  هیچ  به  نباید  ما   دار خنده  ا 

احساسِبیندیشیم  هیچ  باشیم  غیرمحترمانه  ،  داشته  ما   چراکهای  به 

ره  هنگام اشاای  ندیشه تجویز و انتقال داده شده که چگونه احساس و ا

 ست که روح با ذهنِ ن ا یا  روحانی  مراقبتِای  به آن داشته باشیم. معن 

دی  گونهآن من   فکه  شود   نندکمیکر  گران  کوک  است  نه    ،درست 

رود  فرد از بین می  سندم. چه اندازه دردسرِپودم میکه من خ  گونهآن 

نگام  در ه   دستکمخودش است    از احساسی که از آنِ  نهایتاه  وقتی ک

-میکسانی    د و در صورتِکناین نام و آن نام محافظت می  ه بهاشار

انی باوقار  منزه و بیای  چهره  ظارِانتشان  هنگام سخنرانیکه از او    خندد

دا  آنچهدارند.   ما  شده  به  آنِ  بیگانه  نزدمانده  از  و    است،  نیست  ما 

کنار    «آن را  مقدسِ  بیمِ»طلبد تا  است و کار زیادی می  «مقدس»  نتیجتا

 یم. گذار



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

131 

 

یت در  دج »شود، ستایش می  «ت جدی» شنویم که  امروزه دوباره می 

-ازاین   و  «ی مانآل  جدیِت»،  « مبسیار مه  موضوعات و مباحِث  حضورِ

مالکیت   کند که جنون وار میاز جدیت آشکارا اظه   شکل. این  دست 

ای  تر از دیوانههیچ چیز جدی  چراکهاند.  چه اندازه پیر و وخیم شده

زیادش    رسیده و سپس جدیِت  شاجنونزی  ی مرکقطهنیست که به ن

ها  مارستاناست. )به تی  نمودهیک جک ناتوان    رشِاو را نسبت به پذی

 نید.( گاه کن
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 مراتبسلسله  .2

 

تاریخیِبازتاب می  1زردوارگیِ  های  پیشنهاد  من  که  در ما  کنم 

یا    صورتبههمین قسمت   بودن  کامل  ادعای  با  اضافه شوند  ضمنی 

اند آمدهط به این دلیل  شوند، بلکه فقشده ارائه نمی  دتائینطقی  حتی م

میب  که نظرم  است    هااین آید  ه  روشن شدممکن  دیگر مسائل    نِدر 

 ک کنند.کم

 
دیگییر از واژگییان زردواره،  یهافصییلمعییدود مییواردی در  در اییین فصییل و 1

زرد،  ینژادهییاای بییه  اشاره  آنکهوجود  که با    شودیمواره استفاده  سفیدواره، سیاه
 نژاد را هدف د، مشخصا خودِدار  هاآنسفید و سیاه و فرهنگ جمعی موجود در  

ای ه در دورهاز نظر نویسند  واندتیم  یدپوست سفثال اروپای  . مدهدینمواژه قرار  
 م. –زردواره باشد.  
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  متعلق به نژادِ   تمامااش  دهیکه شکلجهان    تاریخِرسد  به نظر می

سفیدپوستی گذشته است. در    از دو عصرِ  تاکنونپوست است،  سفید

-درونی  وارگیِسیاهشدن از  زیاد و خالص  حمِتجبور به زاولی ما م

 وم ادامه یافت ی درهدر دو )چینی بودن(   زردوارگیین با مان بودیم. ا

پا شدیدا  باید  متعاقبا  شکه  داده  سییان  نمایانگرِواراهود.  روزگار   گی 

ها، خروس  خوردنِ  به غذا)  چیزهای وابستگی به  است. زمانه  باستان

خش  به خشها،  کردن، به تندرها و آذرخش  ه، به عطسپرندگان   پروازِ

  ا ه گی به اندیشهی وابستزمانه  (؛ زردوارگیْ...س ومقد  کردن درختانِ

من  »اند:  گذاشته شدهآینده کنار  ها برای  . واژه مسیحیی  زمانه،  ست ا

 « ذهن هستم. اشیاءام، من مالک جهانِ جهانِ مالکِ

عصرِ نبردسیاه  در  سسوستریوارگی  اهمی  1س های  و   ِتو  مصر 

از کل  در  آفریقا  می  شمال  یورشبین  و    2هان  اتوریپرامهای  روند. 

 .هستندگی زردوار متعلق به عصرها تا روسیه مغول

الماسِ که  وقتی  دارا  متیقی  من-نا  سخِت  تا  کالن   است،   بسیار 

بود   گونهآن  جهان  و  مورد خدا  دو  در  ارزشی هرگز    من  ارزشِ،  که 

 
ی نوشییته اسییاس  بییرنام یکی از پادشاهان مصر باستان است کییه    سیسسوستر  1

 م. –  از اروپا لشکرکشی کرد.  هاییهرودوت به قسمت 
 م. –. دیقدرت رسبه  کین یِامپراتوراز  هان، که بعد امپراتوریِ 2



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

134 

 

نخواه  به حساب  آمدواال  ناد  خ و سنگال  ازاندازهش یبهمچنان  من  -. 

در عوض    ؛شود  مصرفجذب شده و    که توسط من  سخت است سر

با  انسان تنها  هستیِ  وجوشِجنبها  این  بر  این  ثابت  غیرعادی  بر   ،

وار روی بدنی که از  خزند، همچون حیواناتی انگلمی  مادی  قعیِتوا

آن را مصرف نمیاش غذا میشیره اما  این  کنندگیرند    وشِوج جنب . 

ها همه چیز  میان چینی   دانیم در. میگانوارهدزر  انگالن است، پشتکارِ

بو   گونهآن  است که  ومی  ده  چیزِ  ماند    « اساسی»یا    «ضروری »  هیچ 

را   همهآوردینمب  تاتغییری  میفعال  آنچهی  .  انجام  این ترها  دهند 

، نام  «میقدی»نام    آنچهباقی مانده است،    آنچه  رویوقفه  است که بی

 کار کنند. ،د داردرا با خو دست ازاینو  «نیاکان »

و   هنوگمرفرتنها    یراتتغی  یما، همه  عصر زردوارگیِ  در   رون یازا

بوده بی  ،انداصالحی  و  ویرانگر  نابودکننده.    اماننه   واقعیِتآن  و 

ان مورچگ  ما تنها فعالیِت  ی پشتکارِ. همهماندباقی میابژه،    آن  مادی،

امیدِ حقهاست   هاککَ  و  طنابِهای  ،  روی   ریغو    فت س  تردستان 

تغییر و    قابلغیر  کردن تحت رهبریِ  بیگاریْ  است،  امر عینی  متحرکِ

چینیاست   «ابدی » بی.    چراکه   ،ندسته   هاملیت   ترینِمثبتشک  ها 

شده  کامال دفن  احکام  امر  در  از  هم  مسیحی  عصر  اما   مثبتاند. 

میا   یِآزاد» ،  «محدود   آزادیِ»از    گریدعبارتبه  بعضی  در   « حدودن 
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نیامد پیبیرون  در  است.  نام مرحلهترین  شرفتهه  فعالیت  این  تمدن  ی 

مرا    «علمی  ِتفعالی» پیشکندیکسب  روی  کردن  کار  ای انگاره، 

 که نباید مختل شود. ایهضیفر ساکن، 

نامفهوم و  اولین  در  شکل شکلترین  اخالقیات  به  را  خود  اش 

می  عادت کردنِنشان  عمل  ا  دهد.  بر  عادت  فرد  استفاده ساس  ی  و 

اخالقی رسوم  و  آداب)رش  کشو او  (    کنشِ   درنتیجهست.  بودن 

اخالق  ابن  اخالقیِ و  واضح  صریح  یاتِو  به  در خالص  شکل  ترین 

ی قدیم ادامه دادند  به عادت و استفاده  هاآن ه است.  چین تمرین شد

 هچراکمرگ نفرت داشتند.    و از هر نوآوری به عنوان جرمی مستحقِ

شک   ست. بدونا  ثباتو    قدیمی  ، امرِعادت  خونیِ  دشمنِ  نوآوریْ

در برابر تحمیل انسان از خودش    عادتْ  اذعان است که از طریقِ   قابل

محا جهان  برابر  در  چیزها،  آنِ  کندمیفظت  شدن  از  جهانی  خود    و 

احساسِمی و  تنهاست  او  آن  در  که  می  سازد  بودن  خانه  او  در  کند. 

ز این بهشت معنای دیگری ج   چراکهسازد.  می  بهشتبرای خود یک  

ان  ی ندارد که خانه  ر هیچ چیزِ که در آن دیگ   باشدسان  تمام و کمال 

ر هیچ تاثیری از کند. دیگجا را کنترل و به او حکمرانی نمینی آخارج 

در آن    ای تبدیل نخواهد کرد و خالصه اینکهزمینی او را به بیگانه  امرِ

ه انتها  دنیا بو مبارزه در برابر    شود یمینی رها  ی امر زمماندهپس  از شرِ
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در    رسد.می که  او    نتیجتاآن  انتهایی  چیز  اس  نفیرا  هیچ  ت. نکرده 

نسان دیگر چیزی آنجا ا است.    آزاد  لذتِو    نفس  انکارِ  پایانِ  بهشْت

نمی حرام  خود  بر  و   چراکه  ،کندرا  بیگانه  او  برای  دیگر  چیز  هیچ 

  ست که انسان را از شرایطِ ا   «ثانوی   طبیعِت»دشمن نیست. عادت یک 

اولینِ  طبیعیِ و  می  اصلی  آزاد  و  کرده  رها  بخودش  در  و  رابر  سازد 

ها  یینچ   و تفصیلِ  طول  رپ  کند. عادتِآن محافظت می  نحِی سواهمه

  آنچه است. هر    «مراقب همه چیز»اضطرار مجهز و    حاالتِ  برای تمامِ

می همواره  چینی  انسان  آید  چگونهپیش  رفت  داند  و  باید  کند  نیاز  ار 

-ی پیش یچ مسالهگیری نماید. ه وضعیت تصمیم  ر اساسِبندارد که  

از    یاه ناشدبینی را  نمی  شاشی آسا  بهشِتاو  پایین  انسانِ به    کشد. 

-زده نمیشگفت  ،عادت داده شده و خو گرفته ه اخالقیاتْکه ب چینی

ح  رو  با  گری دتعباربه)رود. او با مالیمت  کنار نمی  شامراقبت شود و  

-احتیاط  بااو    لقِخُ  چراکه  کندتار میهمه چیز رفیکسان( با  لقی  یا خُ

کاربردیِ محا سنتی  های  است  اش  شده  او  فظت  از    شاتعادلو  را 

نمی بدست  عادت    دورِ  بشریْتسان  دین دهد.  طریق  از  را  بر  اول 

  باال که معلوم است با    طورهمان  .رودنردبان فرهنگ یا تمدن، باال می

ا  نگ یفره   ، قلمروِ د به بهشت ر حال صعو د  زمانهم  گفرهناز    نرفت

نیز هست   طبیعِت نراز همان دورِ  او   در حقیقت ،  ثانوی  دبان  اول بر 

 . شود تا به بهشت برسدسوار می
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هستیِزردبودگی   رگا و    وجوداتِم  ،  داد  سامان  را    ر اگ روحانی 

بهشت  یک  ارواح،  از  هزاران  ،جهانی  سفیدوارگان  کرد،  سال   خلق 

  تا به کنهِ   نندکمی نرم    وپنجهدست ی  روحان  موجوداتِ  که با ایناست  

 هاآن زردوارگی چه کردند؟ و    ن بر زمینِساخت جز    هاآن آن پی ببرند.  

هوا بر  که  شن  بر  زر  نه  با  آنان  نرم    وپنجهدست دوارگی  ساختند. 

چه وقت    نهایتا ش بردند. و  ، یور1زردوارگان، تیان  کردند، به بهشِت

ااین   را  مبهشت  میز  زمان  یان  چه  حقیقیبرند؟   سفیدوارگانی 

« که در  حرو  جاودانگیِ»این هند شد و خود را در خواهند یافت؟ واخ

آ روزهای  میخاین  را  ر  خودش  اگر  عنوان  اندیشد   جاودانگیِ»به 

  فناپذیریِ، چه زمان به  کندکسب میبیشتری    ارائه دهد امنیِت  «ذهن

 تغییر خواهد کرد؟ ذهن

 د بهشت ساخته بو ان یک  زرد، انس   ی نژادِکوشانهسخت   تالشِبا   

داشتند به    سروکارشت  ان با بهزردوارش  و نژاد سفید که به دلیل مزاجِ 

یورش بردن به   کارِ  ؛م دهندرا انجامخالف    جازه دادند که کارِخود ا

انسانی را   فرامینِ  یهمه  2.بهشت  یورش بهمرسوم. عمل    آن بهشِت

 
ی کلیدی کیهان و یک واژهها برای مفهوم  ینیترین الفاظ چیکی از قدیمی  انیت  1

ی چینی بود و در طول قییرون متمییادی اییین واژه بییا خییدای در مذهب و فلسفه
 م. – دل شد.معا «شانگدی» هاآنواالی 

 م. –اصطالحی المانی برای رادیکالیسم ساختارشکن   2
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وده برپا لی پالدر مح  از آن را   ر و بهترینوع جدیدتاز جا برکنند تا  

همهکنن بد،  و  نو  رسومی  تا  بشکنند  را  رسوم    شان نیگزیجاهتر  ی 

 ست کهااین آن چیزی    محدود به این است. اما آیا  هاآن سازند؛ کنش  

هدفِ و    حقیقتا  ن آنا به  آیا  و  دارند  سر  در  را  سودایش    خالصانه 

خیر،  می  نا شنهایی آفر  ردآنان  رسند؟  به   ،«بهتر»چیزی    ینشِاین 

آزرد شدهوارگی  میانلوده  یورش  بهشت  به  دیگر  د.  بهشتی  تا  برند 

قدرتیب سرنگون    سازند.  را  به    کنندمی قدیمی  را  جدید  قدرتی  تا 

که غالبا در   مورد نظر  ی. اما نکتهدیاببهبود می فقطسمیت بشناسند. ر

تالشِ می  هر  پنهان  نظرها  از  کام  واقعی  شیِفروپا  ،ماندجدید   لِو 

و   رسوم    انسانِ   فروپاشیِ  مختصرایا    است؛  دست نایازبهشت، 

انسان. انسان    معنویتِو    انزوا  فروپاشیِ  ر جهان،محافظت شده در براب

ت است  آن  دنبال  بهشِتبه  میان  منزوی    ،فرهنگ  ا خود را در  دنیا  از 

اش را بشکند. اما این انزوای بهشتی  خصمانه   کند بلکه بتواند قدرتِ

همین به  باییز  پایانِد شکسته شون شکل  و  ی  حقیقیِ  د  به    ورشِاین 

نژاد   زردوارگیِ  ،حْاصال و    بهبود است.  بهشت، فروپاشی و نابودی آن  

که   کنندمیهمواره چیزی را بیدار    هانآاز این راه    چراکهسفید است  

، یک عمومیت ، یک  فرمانبه بیان دیگر یک    –است وجود داشته    قبال

را آشتی  .کنندمی  بیدار  بهشت  به   ناپذیرتریناو  نسبت  را  دشمنی 

روی سازد. بهشت د میجدی گیرد اما هر روز بهشتیمیدر دل  هشت ب
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دیگریمی  بارنتلبهشت   با  را  یکی  تنها  او  می  کند.  بهشِت خرد    کند. 

مسیحیان، یهودیان    کند؛ بهشِتیونانیان را ویران می  یهودیان، بهشِت

-یورشهای  انسان. اگر  دست ازاینها را و  ها، کاتولیکرا؛ پروتستان

بهشت به  زردوسف  خونیکه    برنده  پوست  دارند،  را  یدواره  ارشان 

انس ویرانی  یاحساس  انِدرآورند،  زیر  در  هولناکِرا    جهانِ   های 

کردحسا خواهند  دفن  انسانِ  طورهمان  ،اس  زیرِ   که  در  را    منزوی 

  قلمروِ   و بهشْت  اش.بهشت   بهشتی را زیرِ  اش و انسانِانزوایافته  جهانِ

 است.  روح آزادیِ  قلمروِ و ارواح

دن در  برای مانرا  خود    ، حقِارواح و اشباح  بهشت، قلمروِ  روِقلم

ها، مفاهیم  هاندیش   قلمروِ  جا به عنوان ینااست. در    یافته  ی نظریهسففل

ها انباشته شده  ها و ایدهبهشت با اندیشه  است،  ها مطرح شدهو ایده

 حقیقی خواهد بود. واقعیِت «ارواح قلمروِ»  اینپس از آن  واست 

؛ ست اوارگی  ویم، زردبرنده ش  روحادی را برای  واهیم آزاینکه بخ

  ، آزادیِ ست ا  احساس  آزادیِ  ،زردواره است   روح، یک آزادیِ  ادیِزآ

 .دست نیازاو ست ااخالقی 

است واژه آزادیِ   «اخالقیات»  ی ما ممکن  با خودانگیختگی و    را 

هم بیاراده  امامعنی  آ  ابیم.  در  ن نقشن  این  سفیدواره برعکس    ؛داردی 

-نشان میاش خودانگیخته  وارهزرد  اخالقیاتِرغمِ  علیخود را  ط  قف

بهشِت اصولِ  دهد.  همان  یا  مست  اخالقی،  زردواره  باقی دژی  حکم 
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با یورشِمی به آن تنها خود را اخالقی پی  ماند و سفیدوارگان  درپی 

می دیگرنشان  او  اگر  بامجبور    کلبه    دهند.  اخالقی    لِاصو  نبود 

باش  سروکار آنهمیشگی  سرکشِ  اگر دشمنِ  د،داشته  نبود، اش در  جا 

اینکه   یافت.اخالقیات خاتمه می  نتیجتابا اصول اخالقی و    شارابطه

یک    خودانگیختگیِ هنوز  تنها ا  «اخالقی   خودانگیختگیِ»او  ست، 

یختی[  ]خودانگن  که او هنوز در آ  اینای از  اوست و نشانه   زردوارگیِ

خودش   نیافبه  است.  دست  با   کامال  «اخالقی  یختگیِخودانگ»ته 

،  « مسیحی حکومِت»، «مشروطه  دشاهیِاپ» ، «دکسینی و ارتی دفلسفه»

برخی  » با  با  «مطبوعات   محدودِ  آزادیِ» ،  «حدودآزادی  به شکلی  یا   ،

 کند.مطابقت می  ،قهرمانی که به بستر بیماری زنجیر شده باشد

ت مگر نشکسته اس  ما در ه اش رهو اجن  باورینشَمَ  واقعا  انسانْ 

به اشباح و ارواح بلکه  ه نه تنها اعتقاد  قدرت آن را داشته باشد ک  آنکه

 گذارد.باعتقاد به روح را نیز کنار 

اعتقاد دارد بیشتر از کسی که به روح معتقد  شبح  کسی که به یک  

از   تصوری  واالتراشاعه »است  جهانی  ه   «ی  و  پندارد  در  دو   سر 

ی   نیای جسمانید دنبال  فراج به  دنیای  اختصار  سمانیک  به   هاآن اند. 

کرد   گرییددنیای   تولید  دنیای    اندهرا  این  و  دارند  اعتقاد  آن  به  و 

محصو روحانی    هاآن  ذهنیِ  ِل دیگر  دنیایی    حواسِ   چراکهست.  او 

-دیگر و غیرجسمانی درک نکرده و نمی  هیچ چیز از این جهانِ  هاآن 
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 به این باورِ  کند. سخت نیست یزندگی مدر آن    شانروحند؛ تنها  دان

 هستیِتا جایی که    دهیم  ادامه  روحانی  اتِ موجود  هستیِی  زردواره

نیز    آِلایده اینکه  ور شود  تص  او  روحِانسان  به همهتا  ی توجه فقط 

به سوی   آن،    تأثیر   لهیوسنی بد.  گرددجلب    «شاروح  سعادتِ » سوی 

 شود.، تضمین میدهش  « خواندهی القاخ تأثیرِ» نچهآبر روح یا 

نی فقدا  ،جسمانی  رِام  ی حقوقِاست که زردوارگی از همهار  آشک

ارائه میمح او  ض  بودن  و غیر  یجسمانر یغدهد.  دا طبیعی  ارائه   ده را 

که هزاران ی ما بود  ی زردوارهو گناه و آگاهی از گناه شکنجه  است 

 سال طول کشید. 

ن کند؟ همایاش زایل مودگیبهیچسوی  چه کسی روح را به    اما

  ؛ دفی کرموقتی معر  ، متناهی وباطل فاده از روح، طبیعت را  که با است

-یین کشد. من میتواند روح را نیز به بطالن پابه تنهایی میهم او  

خود   خواسِتبه  مطلق    به عنوان یک منِکه  ، آناز شما  هرکدامتوانم؛  

 تواند.یم خودمدارتواند. و به بیان دیگر ، میعمل کند

------- 

ز  را ا  نفسادبه اعتمقدرت و    حسِ  ر مقدس تمامیِبرابر ام مردم در 

. با ندر آن داردر براب  فروتنو    ناتوانبرخوردی    هاآن دهند،  دست می

مقدس اعالم  ن را  هیچ چیز مقدس نیست تا زمانی که من آ  این حال



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

142 

 

اعالنِ  نآنا.  کنم قضاوتِ  با  زانو  من،  به من    زدنِ  من،  با   و  اختصار 

 شوند. مقدس مین م وجدانِ

همه خودمدار  برای  چیزی  تقدس  آن  دای  باید  که  -ست ست 

از  ناشدنیلمس  نایافتنی، از    گری دعبارت بهو    شاقدرت، خارج  فراتر 

ون  ست. چ ا  وجدانی   برخوردِبه بیان دیگر هر  باشد. تقدس    خودش

مساله»  عبارتِ است این  من  برای  وجدانی  سادگی    «ای  این به  به 

 « انگارم.س میا مقداین ر»ناست که مع

کودکانِ همچون  برای  درست  هیچ    کوچک،   چیزِ حیوانات 

ندارد  وجود  ایجادِ  ،مقدسی  جهت  که  دلیل  این  بفض  به  این ا  رای 

باید   فرد  تفاوت  قدرآن مفهوم،  بتواند  که  باشد  کرده  مثل رشد  هایی 

نین سطحی  چ  . تنها دررا درک کند  «موجه و ناموجه»و    «نیک و بد»

  ی عیرطبیغ  حرمتِست که  ا  –دینی    مناسِب  اهِگ تکیه  –م  و فه  تأملاز  

اند) با  به  که  آمده(،  یشیدن  عرصه  «مقدس  ترسِ»که  وجود  به    ی پا 

مقدس نیاز دارد تا فرد چیزی بیرون    گذارد. این ترسِطبیعی می  سِتر

.  نظر بگیرددر    دست ازاینتر، بهتر و  تر، موجهاز خود را تواناتر، بزرگ

آن  تاررف  گریدعبارتبه  در  که  قدرتِ ی  به  اذعان    فرد  بیگانه  چیزی 

آن زما  –کند  می تنها  و در  نه  بلکه  می  شااحساسن  آن  کند  به  علنا 

دهد که به بند کند، تسلیم شده و اجازه میعتراف میه یا اان کردعاذ
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اینجا کلِیمآببندهنیایش، فروتنی،  )شود.   -شبح  ارتشِ  ، اطاعت( در 

 روند.می رژه «مسیحی  فضایلِ» گونِ

ا  که  چیزهر    تکریمی  و  احترام  برابرش  الیقِ  در  کنید،  نامِ رائه 

است؛   نیز میمقدس  که  خود شما  آن،  ان هنگام دست گویید  به  دازی 

کنید و این نشان را حتی به امر نامقدس  حس می  «ی مقدس وحشت»

می وچوبه)دهید  نیز  جرم  دار،  لمس  دست ازاین  ی  از  آن    کردنِ(. 

از  وجود دارد که ناآشناست یا یعی در آن یزی غیرطبدارید. چ  وحشت 

 نیست. شما نِآ

شده پس بندی نانسان به عنوان مقدس درجهدر ذهن    اگر چیزی»

ی بی  سوبژکتیویته شخص، به نفعِ ا به نفع خواسِته ی زندانمهچرا ه 

ودش  فرد خ  ، سپسآغازدآن را می  ترسْ  «!زندیریفرونمحد و حصر  

 ی آن حصاری بر ضدِ یجهنت  د وی رسانان خواهد تترین انسنخش  از  را

از خود    واره تالشی برای آزاد کردنِ. اما در ترس همی اوست گستاخ

از  ا  ب  آفریدهترس    آنچه و    ،تزویر گ،  نیرناستفاده    دست ازاینحیله 

ای دیگر است. به گونه  کامال  مسئله  1در تکریمبرعکس  ماند.  باقی می

لکه برای  شود بواقع می  2ترس  ردِومه تنها  ست که نه   در آنجا چیزی

 
1rchtEhrfu  
2gefürchtet  
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حر میآن  قائل  ترسیده  آنچهشوند:  مت  آن  نیرویی    داناز  به  تبدیل 

آ  دتوانمن نمیکه    شودمیدرونی   . من به آن حرمت گردد  ن پاکاز 

میدگذارمی آن  وقف  و  مسحور  تعلق    دشو،  آن  به  با  یابدمیو   .

و   خواهد بود  آن  تِدرق  در یدِ  کامال  است   قائلحرمتی که برای آن  

که با تمام نیروی ایمان  ال  . ح دکننمی  شی برای آزادیحتی دیگر تال

ترسم،  ن میاز آ   آنچه. من و  دشومی  معتقد،  است   به آن وابسته شده

  چراکه   .«زیَدمیمحترم در من    حتی اگر زنده نباشم، امرِ»یکی هستیم.  

پا نوع  هیچ  به  اجازه  نامتناهی،  امر  نمیرسیدنیانروح،  را  در ی  دهد، 

ایستاست  از  نتیجه  رها   عیسیِ  دتواننمی ترسد،  می  مرگ،  را  عزیزش 

برای  شکوهِ  کند، دیگر  بودن  متناهی  او  کورشده  چشمانِ  این  ی 

ابژهنی  ص یتشخقابل تکریم رشد کرده   ی ترس که اکنون تا حدِ ست. 

نمی کنترل  امرِدیگر  شده،  ابدی  تکریم  مقامِ  شود،  به  خدایی   محترم 

 به  نگرفتیادآفریدن که برای  رای  نه بانسان دیگر    اکنون  .است   یدهرس

می گرفته  ونکه  یا)  شودکار  کند  پژوهش  و    ، ( دست ازاین  بداند 

خود را در ژرفای   شود ومیثابت تسخیر    ایابژهبا  او    گریدعبارتبه 

می گم  به خویشتن  بازگشتی  بدون  همان آن  ابژه  این  با  ارتباط  کند. 

به پچیز  کنهِ  دانستن،  بنیان  یی  و  و  اسازی  بردن    فروپاشی نه  ست 

و  ) شده  گونهن یا(.  دست نایازبطالن  دین ساان »که    معین  باید  دار  ن 

با  د  «باشد.  را  نتیجه مردم فقط خود  که    کنندمیاین سوال مشغول  ر 
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مهم   این  دست چگونه  دینمی  به  درسِت  معنای  یا  بودن آید،  دار 

خودِ ست که کسی به  ا   زمانی  ن آبرعکسِ  کامال.  دست ازاینچیست و  

ولو آنکه خودش به    ،کشد پرسش    را به  کند و آن  بدیهی شک  اصلِ

ید با  ست.امقدسی    نین مفهومِنی رود. اخالقیات نیز این چ سمت ویرا

که است  دنبال    فرد  این  به  تنها  باید  و  باشد    « ی چگونه»اخالقی 

که به  کندنمی جرئت گونه بودن، بگردد. فرد نآ درسِت درست، روشِ

ب  بروداخالقیات    غ خودِارس را  آن  آیا خودش که    کشدبه پرسش  و 

نیست ت بیش  واالمقام  ؟وهمی  همهاو  از  و   یتر  گرفته  قرار  شکیات 

و   است  با    گونه ن یاتغییرناپذیر  مقدس ما  از  امر  مرتبه،  به  مرتبه   ،

 رویم. به پیش می « مقدسات  تقدسِ»تا   «تقدس»

------- 

برخی  انسان در  به  ها    فرهنگ بی و    بافرهنگی  هدست دو  مواقع 

دسشومی  تقسیم اتهند.  تا  ی  لیاقِتول  که  داسم  آنجا  را  اشتند،  شان 

اندیشهخ از  را  ذهن  ،ها ودشان  در  )کردند  میانباشته    ،از  که  آنجا  از 

مسیحْ  زمانِ از  جایگاهِ  اصلِ  بعد  در  آنان  بود،  اندیشه  حاکمان    مهم 

آنان بودند(  اندیشه  .  خودش های برای  که  میتشخان  ی  یک    ،دادند یص 

،  ، کلیسا، خداامپراتور  ردند. کشور،کست میه درخوا مآباننوکر  احترامِ

که تنها برای ذهن   ها یا اشباحی هستندنظم چنین اندیشه  اخالقیات و
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  ها شان به اینزنده، یک حیوان، توجه   صرفا  جودِوجود دارند. یک مو

اندکیِ کودک    توجهِ  به  بیاست یک  اما  جز   عا واق  فرهنگان.  چیزی 

نیستند و تنکسی    کودکان  به ضکه  اش توجه کند، زندگی  روریاتِها 

 هاآنابل  لیل که او در مقآن ارواح خواهد بود. اما به این داعتنا به  بی

برابر   در  هست،  نیز  درآمده  شانقدرتضعیف  زانو  توسط   به  و 

 است. مراتب آید. این معنای سلسلهها تحت فرمان درمیاندیشه

 ! هنانی ذحکمر هاست.حکمرانی اندیشه مراتبله سلس

که    هستیم  هاییآن ی  طهایم، زیر سلزدهمراتب به امروز سلسلهتا  ما  

 اند. ها همان مقدسات د. اندیشهشونها حمایت میبا اندیشه

. یک زمان یکی و هستندهمواره در حال درگیر شدن    1اما این دو 

ن د و درگیرکندیگر زمان دیگری توهینی می دو    در برخوردِ  نهاه تی 

  سانِ هیچ ان  چراکهافتد.  اتفاق میهم  انسان  ک  م، بلکه در یانسان با ه 

لذتی هیچ  که  نیست  بافرهنگ  اندازه  آن  چیزها کشف    بافرهنگی  در 

  کامال فرهنگی نیز  بی  و هیچ انسانِ  فرهنگ نباشدنکند و در نتیجه بی

نیست.   اندیشه  هگل  این  بدون  میوشر  نهایتادر  کشو ن  ح د  ی  ته 

چیزها و چه وحشتی از هر    یه اشتیاقی براین انسان نیز چ تربافرهنگ

در    ،ءاشیا  کند. با او واقعیت، جهانِدارد و پنهان می  «یتوخال  تئوریِ»

 
 م. –فرهنگ است.  نسانِ بافرهنگ و بیمنظور ا 1



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

147 

 

اندیشه با  هم  بدونِ می  مطابقت ها  کنار  نباید  مفهومی  هیچ  و    یابند 

 رینتیعنوان عینهگلی به    شود تا سیستمِواقعیت باشد. این باعث می 

ا  سیستم شناخته یگانگی   آن جشنِ  رندیشه و شیء دشود گویی که 

به  می این  اما  حالِت  سادگیْ گیرند.  بخش    شدیدترین  در  خشونت 

بااندیشه حدِها،  و    الترین  کامیابیِمطلقه   سلطنِتاستبداد  و    ،ذهن  ، 

کامیابیِهمراه   آن  پس    فلسفه   با  این  از  فلسفه  به    تواندنمیاست. 

  ی قه مطل  قدرتِد آن  باالترین ح   چراکهآن دست یابد    از  ترزی باالچی

 .است  بودنِ ذهن-متعال-قادرِ ،ذهن

روحانی  انسان باشند  را  آنچههای  داشته  قبول  باید  مغزِ   ،که    در 

فرو کرده و  مفاهیمی  هاآن .  اندخود  نیکی  مثل عشق،  -ازاین  دارند 

د  واهنختیجه میببینند. در ن  افتهیتحققرا    نآناکه دوست دارند    دست 

پادشاهیِ زمین  که  روی  را  کنن  عشق  دربنا  که  پادشاهی  د  هیچ   این 

روی خودخ از  دیگر  همکس  و  کرد  نخواهد  عمل  روی  »ه  واهی  از 

خود    در مغزِ  ن آنا  آنچهکند.    حکمرانیعشق باید    خواهد بود.  «عشق

کرده جز  فرو  چیز  چه  را  بنامیم؟  می  نظریخشکاند   چراکهتوانیم 

ه  است. ب   انانس ،  شباحا   مستبدترینِ  .«شده است   دهزن شبحسرهای آنا»

مَ با  »جاده  که  ل فکر کنیدثَاین   گشته نیک هموار    هاییت نی ویرانی 

د  کلِ  درکِ  نیِت  .«است  خود،  بشریت  انسانِ  شدن ل یتبدر  کامل،    به 
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نی  نوعِ است.  آن  از  بودن،    خوب  هایت ویرانگری  درستکار  بودن، 

 . هستند ت دسن یا زامهربان بودن و غیره نیز 

ی  طبقه »ید:  گووئر میبرونو با  تخاطرادر بخش ششم از کتاب  

، قادر به ه است درن اهمیتی شدید یافتمتاریخ ِ  متوسط که به ناچار در

شوقی برای یک ایده   و  ایثارگری نیست، هیچ شور  -خود  لِهیچ عم

ندار ارتقایی  -اش میپاافتادهپیش  عالیقِ  د. تنها خود را وقفِو هیچ 

با  دیگریان  ب  بهکند.   تنها    نهایتا  و  ماندیمقی  همواره محدود به خود 

  در از پا درآوردنِ   کند که با آنْخیر میهای خودش تسدر حد و اندازه

هوس و شوق  نیروهای  شده  ، شور  موفق  در سطح خود  پایداری  و 

و   «کند.های جدید را جذب میاست و در همان سطح قسمتی از ایده

دیگردر   راایده  و ا»ید:  گومی  جای  انقالبی  ایدههای  رهای ،  نه   ای    که 

انسانخودش   پرشور  ازخودگذشتههای  بلکه  آن   و  برای  را  خود 

او توانسته است روح   ؛دهدر میخود تغیی  فعِبه ن  فقط  قربانی کردند،

 ، را خودشان    بعد از آنکه مقصودِ  مطمئناآنان    –را به پول تغییر دهد  

  د، ها بیرون کشیدن از آن ایده  را  انانگرشیر و  و جدیِت  را  شانایداری پ

میداری  خودم   علیه خود  «ورزند.تعصب  مردم،  این  ثارگر ای-پس 

دمی خودخواه که مر،  هستند  به معنای عمومی خودمدار  هاآن نیستند،  

 .دست ازاینگردند، جدی، حسابگر و منفعت خود می به دنبالِ
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ه  ک   کسی  ئنامطمکند؟ به معنای کلی،  ایثارگری میپس چه کسی  

برایهمه   را  چیز   چیز  ایک  یک  ی،  خوابژه،  ی ک  به ست،  هوس  ک 

کند و پدر و مادر را رها ایثارگری نمی  ودخ  اندازد. آیا عاشقْخطر می

نمینوع خطرات و محرومیت   همهو    کندنمی به ها را تحمل  تا  کند 

انسانِ   شاهدف یا  همهجاه  برسد؟  که  و طلب  آرزوها  امیال،  ی 

یص که کند یا انسان حروس میتنها یک ه ی  را فدا  هایشخشنودی

عیاش و  د، یا انسانِها جمع کنکند تا گنجد نفی مییز را بر خوهمه چ 

او  دست ازاین بر  هوس  یک  می؟  آن   درانَحکم  برای  را  بقیه  او  و 

 کند.قربانی می

این مردمِ  آیا  نیستند؟    و  یا خودمدار  خودایثارگر احیانا خودخواه 

که   آنجا  هونهت  نآنااز  یک  یک    سِا  برای  فقط  پس  دارند،  حاکم 

-ب میتر سرسختانه در آن جذبیششوند و هر چه  می مهیا    خشنودی

  یک خودمداریِ   این  اما   ؛ خودمدارانه است   نآنا   فعالیِت  گردند. کلیِت

 یک بعدی، سربسته و محدود است. این تسخیر شدن است.

زه د اجاای نبکه انسان برعکس    هستند  پاافتادههیجاناتی پیش  ن»آنا

انس  هاآنبا  دهد   شود.  بایمسحور  برایان  یک ایده  یک  د  بزرگ،  ی 

  ، «نیک   یک خواسِت»   ،بزرگ ی  یک ایده  1« کند.بزرگ قربانی    خواسِت

 شمار به کامِبرای خداوند است که برای آن مردمی بی   متیحر  احتماال

 
 م. –ئر  از برونو باو 1
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یافته، کلیسای    شامشتاق  مرگ رفتند، مسیحیت است که شهیدانِ را 

درخواست   ران  ا درتم  که آزمندانه قربانی شدنِاست    مقدس  کِلیکاتو

برابری  می به  هایی خوینست که گیوتاکند، آزادی و  خدمت   آن نین 

 کردند. می

ا  برای یک  بزرگ، یک دکترین،    خواسِت  ی بزرگ، یکیدهآنکه 

ه  نخواهد گذاشت ک  ،کندبرجسته زندگی می  یفِلتکیک سیستم، یک  

شهوت  کدامهیچ ه نی د  هایاز  جستجوگریعالقهیچ  وی،  خود    ، ی 

در   کهم  داری  گریروحانیبروید. در اینجا مفهومی به نام    هاآن درون  

میتربیتی  فعالیِت آموزگاری  آن  به  گراها آلایده  چراکه  ،گویند اش 

بازی   ما  برای  را  آموزگار  بهکنندمینقش  روحانی  به   ویژه .  موظف 

یا   ایده  برای  کار  و  ایده  برای  ا نی  ِتاسخوزندگی  نتیجه  ک  در  ست. 

احساس   تکبرِبرازندهه  ک  نندکمی مردم  که  نیست  او  نشان    ی  دنیوی 

خوشی  زندگیِ  دهد، به  کند،  تمنا  قماخوب  و  رقصیدن  مثل  ر هایی 

داشته    «ی مقدسعالقه»به اختصار چیز دیگری به غیر از    –بپیوندد  

ود و  شمیمعلمان نیز از همین ناشی    ناچیزِ  ن شک دستمزدِباشد. بدو

تنها  هاآن  که  کنند  احساس  مقد  باید  شان  تکلیف  ه شدنِس خواندبا 

شدهحق بازپرداخت  لذ  شان  از  باید  و  دیگر  تاست  چشم  »های 

 « بپوشند.
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کمبودِ ایده  نیز  راهنما  دفترِیک    حتی  احساس برای  مقدس  های 

از    -شودنمی تن  چند  یا  مییک  ایناینان  عنوان   کار  بایست  به  را 

با  د خوتکلیفِ  توانندمی  دست ازایناده، وطن، علم و  شد. خانودیده 

 د. بیابن شانبه تکیلفدر من خدمتگزاری وفادار 

ما  جنونِ   اکنون  قدیمیِ  با  می  بسیار  مواجه  هنوز شویجهان  که  م 

زندگی کردن و کار  در آن  گری سر کند و  ته بدون روحانییاد نگرف

ایدهکردن   یک  ارزشِ  تکلیفِ  ،برای  و  است    بر   اشانیانس  انسان 

 شود. ده میجی سناش در انجام آن اس وفاداریاس

ه سلطهاست  این   دیگر  بیان  به  و  ایده  روحانیی  گری. مان 

الهام    ؛ال کشیش بودندو کم  تمام  1ژوست -دو سنسپیر و  بنابراین روب

گرا. آلهایی ایدهاین ایده و انسان  ثابِت  بزارِگرفته از ایده، شیفتگان و ا

سن س در    ژوست -دو  می  گونهن یاخنرانی  یک  چیزی  »زند:  فریاد 

دناتشوح  دارد.  ک  به وطن وجود  کاانحصاری    قدرآنر عشق  ه  ست 

ن ترحم، بدون کند، بدوجمعی قربانی می  عالیقِ  ه چیز را به نفعِهم

را از پرتگاه به پایین پرتاب    2مانلیوس ی انسانی.  الحظهترس، بدون م

 
می و سیاسییی در دوران یییک رهبییر نظییا  ژوسییت -دو سیینآنتوان لون    سییلو   1

 م. – فرانسه بود.انقالب اول 
کاپیتولینوس کنسول روم باستان بود که به جرم اخییتالس از مارکوس مانلیوس    2
 م. – ه پایین پرتاب شد.محکوم و از پرتگاهی به اعدام وال عمومی بما
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تمایالتِمی قربانی  شخصی  کند.  را  رگ کمیاش  او  به   را  1ولوسند. 

می هدایت  گسستگی  ،  دنککارتاژ  به  را  مارا میروم  و  به   2کشاند  را 

 « .3به پانتئون  شاشدنوقف ربانیِعنوان ق

-بی آل و مقدس، دنیایی از عالیقِایده عالیقِ در برابر این معرفانِ

ای، هیچ سیستمی،  ایستاده است. هیچ ایده  «شخصی»کفرآمیز و    شمارِ

خو عال  درقآن مقدسی    اسِتهیچ  این  توسط  که  نیست    قِ یبزرگ 

گذاشته   سر  پشت  آنان   نشودشخصی  نکند.  تغییر  عال]ای  و  یقِ  ن 

دورا  شخصی[ در  حتی  شوند،  ساکت  موقتا  اگر  در حتی  جنون،  ن 

از طریقِ باز  تعصب،  به درجه   «مردم   شنواییِ  حسِ»  دوران  ی  دوباره 

صعود   ایدهکنندمی اعلی  آن  ک .  زمانی  تا  میها  شخصی    یقِعال  زبانِه 

خ  نباشند که  زمانی  ارمدد وتا  را  چیره  اری  کامل  طور  به  نکنند،  ضا 

 شوند. نمی

فریاد میاکنون در مقابل پنجرهی که همسک ،  1دینزند ساری من 

عالقه فروشِیک  به  شخصی  دا  ی  کسِ خوب  هر  یا  او  اگر  و   رد 

 
و کنسول روم باستان بود که در استمدار، ژنرال  آتیلیوس رگولوس سی  مارکوس  1

 م. – کارتاژ شکنجه و کشته شد
فرانسییه   ی انقالب اولدیکال در دورهار رانگژان پل مارا سیاستمدار و روزنامه  2

 م. – خود ترور شد. یم خانهردِی در حماو بود که توسط شارلوت ک 
 م. – نام قبرستانی در پاریس 3
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او   برای  بخواهد دیگری  چیزی  عالقهچنین  یک  همچنان  این    ی ، 

نصیب ز سبدش بیا اریک دزد او  طرفی اگر ماند. ازی باقی میشخص

ی  شود، عالقه رح میاری افراد مطی بسیعالقه زمانهم، آن وقت سازد 

کلِ یا  شهر  ی  کل  بیکشور  به  کلِا  بیزار  انی  دزدی  از  که  ند.  کسانی 

شود و السویه میی ساردین علیفروشنده  ای که در آن شخِصعالقه

در  گردد.  یم  توجه وارد   به کانونِ  «زدهدزد  انسانِ» ی  قولهبه جای آن م

-ی شخصی ختم میقهالعسوی  به  تواند  همچنان می  چیزاینجا همه

دزد موافق باشد   با مجازاتِاند  وتمیکنندگان  از شرکت   هرکدام  ؛شود

و باعث شود    شودب  می بدون مجازات ممکن است عمو  دزدیِ   چراکه

چنین حسابگری   یک  حالدرهردهد.  ست باش را از دییدارا   اوخودِ

ه ما به  تصور کرد و بهتر است ک  زیادی  تعدادِدر  توان  می  سختی  را به

ا  «است   «مجرم» دزد یک  »  فریادِ   برِ ینجا ما در براگوش فرا دهیم. در 

کنشِ داریم.  قضاوت  یک  مفهومِ  خود  با  می  «جرم »  دزد  شود. بیان 

ای مهصد  رینتککوچ   گونه است: حتی اگر جرمیاکنون موضوع این

عالقه دارم نزند، من در هر صورت باید    اه آن ه  به من یا کسانی که ب 

م را  به  آن  من  آنکه  برای  چرا؟  کنم.  دارم،    اخالقیاتحکوم  اشتیاق 

 
← 

-اش مییاهیِ سییاردین میییر مقابل خانهاست که د فروشییماهنظور نویسنده م 1
 م. –فروشد.  
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با آن دشمن است هر کجا   آنچهبر  ام،  اخالقیات شده  یایدهغرق در  

-نفرت  سوالیدر ذهن او دزدی بدون هیچ    چراکهتازم.  که باشد می

طبانگی پرودون  بقهز  است.  شده  با می  مثالن اعنوبه ندی  که  اندیشد 

ر مالکیت نهاده است.  انگی ب  بارهکیبه    «ت سامالکیت دزدی  »  گفتنِ

منطقِ  یک    دزدیه  ان ش کشی  در  خالفکاری   دستکم یا    جرمهمواره 

 ست.ا

عالقه اینجا  میدر  پایان  شخصی  شخِصی  این  که   یابد.  خاص 

 . اینشودمیالسویه  من علی  شخِصبرای    مالکات  سبد را دزدیده اس

انسا  ،من  زد است که مورد توجه من است. در ذهنِتنها د  ن، دزد و 

حقیقتا دزد است  کسی    وقتی  کهچرا.  شوندمی  ناپذیرمخالفانی سازش

را در خود    یت«بشر»یا    انسان  ،کندوقتی دزدی می  انسان نیست. فرد

می افرد  دهد.  تنزل  کشیدن  کنار  توبا  بشخص  جهاتِز  -انسان ه  ی، 

ی با انسان معموال به این شکل اشتباه فهمیده  نا . مهربرسدمی  دوستی

انسانمی به  عشق  گویی  که  هرشود  به  عشق  و  است   ها   ، فرد 

به    کهیالدرح  عشق  جز  نیست  مفهومِ انسانچیزی  یک  غیرواقعی،   ، 

ست  ایا انسانی    2آدم بلکه    ،ها نیست یا انسان  1مردم   منظور .  شبحیک  

فرک قلبِ دعنو  دِه  در  دارد  وست  اهمیت    امطمئن.  خود  فرد  هر  به  او 

 
 یونانی به 1
 به یونانی 2
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را اش  داشتنیدوست   آلِخواهد ایدهآنکه می  دهد اما تنها به خاطرمی

 ببیند. هفتیاتحققجا همه

ه است، اگر پس در اینجا چیزی از توجه به من، تو و ما گفته نشد

بود،  این عالقهگونه  شخصی  یک  ع  شدمی ی  تحت    عشقِ »   نوانِو 

و بهشت  شقِتی یک عسدونوع  اما.  داشت میقرار    «یوی ند ی، روحانی 

کار  انانسکشیشانه است.   این  با  اگر  احیا شود حتی  ما    ، ما  ،باید در 

خاکِ  ،نوایب  شیاطینِ ب  به  اصلنسیاه  این  ست  ای  کشیشانه   یشینیم. 

با نابود   معروفِ  اصلِ  مشابه  دنیا  اگر  حتی  کن  برقرار  را  عدالت 

شق به ه برای عکهستند    یهستند. اشباح   دالت ایدهانسان و ع  1.دشو

میهمه  انآن قربانی  ارواحِ  ردشود.  چیز  نوعِ  نتیجه  -خود»  کشیشانه 

 اند. روح «ی ایثارگرانه

اندازه که شیفتگی  انسانی  آنکه شیفته -اش توسعه میاست آن 

نمی حساب  به  را  اشخاص  عالقه یابد،  یک  در  و  ایدهآورد  و ی   آل 

که یک نیست بل یک شخص  انسانبینید که است. می ورس غوطهمقد

 است. شبح آل، یک ایده

  باشند و   انسانتوانند متعلق به  حد ممکن متفاوت می  اچیزهایی ت

تگون این اساسیِه  نیاز  اگر فردی  پرهیز  لقی شوند.  اری گانسان را در 
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روحانی آنگاه  علمدینی    گریِببیند،  آن  می  قد  فرد  اگر  دکند؛  ر را 

ببینماخالق روح داری  بیرو  اخالقی  گریِانی د،  این آوردیمن  سر  با   .

خواهند برای هر چیزی یک  می  ما   روزگارِی  کشیشانه  حساب ارواحِ

آنان  دست ازاینو  «  برابری   دینِ»،  « آزادی  نِید»بسازند،    «دین » برای   .

ایده به  هر  تبدیل  مقدس »ای    مثال عنوانبه شود.  می   «خواستی 

سیشهروندی تبلی،  محاکغاتاست،  مطبوعات،  آزادی  با  ،  مه 

 . ... و  منصفهئت یه 

ادراک این  با  تنها    «یازخودگذشتگ» ،  اکنون  دارد؟  معنایی  چه 

عالقه   داشتنِ ایدهیک  احترامِ  آل ی  آن  برابر  در  هیچ اشخاص    که 

 ! ندارد ارزشی

این  انسانِ  سخِت  سرِ  با  در   اما  ست ینسازگار    موضوع  دنیوی 

متمادی     ه مجبور شد ه مغلوب شده و  او هموارتاکنون    مدستکقرون 

گردنِاست   به  سرکش  که  و  کند  خم  را  احترام   قدرتِ»اش  واالتر 

وروحانی  .«گذارد آنان  به  را  فشار  این  که  گری  زمانی  کرد.  ارد 

دسِت  خودمدارِ از  قدرتِ  دنیوی  می  یک  فرار  عنوان  )کرد  واالتر  به 

پاپ رومی و    نمونه از  ،( ت دسازاینعهد عتیق،  قدرتی فورا    نآ   پس 

  وفاداری در   مثلآمد.  او فرود می  وباره بر سرِآن د  از  هفت برابر باالتر

به عواملِی همهاستحالهقانون،    جایگاهِ مردم عامی  ای به ج   دینی  ی 

-او همچون تجربه   ی. تجربهدست ازاین  وروحانی    فردِ  محدودِ  جسمِ
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 رها   طانییشز شر  د ااندیشهنگامی که می  ،است   تسخیرشده  ی انسانِ

 .شوندمید وار ور اهفت شیطان بو  است  شده

ی بودنی برای طبقه   آلْنوع ایدهشده در باال هر  نقل   در پاراگرافِ

این   است.  نفی شده  انسجامِ  علیه  عاقطمتوسط  که اآلی  ایده  آن  ست 

ی که در آن پیاده کند. شمّاستفاده از  با    اصول راخواست  روبسپیر می

اندکی با    زانِیبه ماین انسجام    ته بود کهبه او گف   ،فته بود هن اش  عالقه

آن  آنچه بر  او  بود  ذهن  است،مصمم  و  ه  است  شده  اگر    هماهنگ 

اصول  می برای  اشتیاق  به  بیشتر  دهد،  خواست  عمل   علیهادامه  آن 

آیا  می میکرد.  همهمی  ازخودگذشته  قدرآنبایست  او  که  ی  بود 

ک  شااهداف رها  یک  ندرا  بهخشک    وریِتئ  تا  برساند؟    یابیکام  را 

ب   مطمئنا رفتار کشیشان سازگار    یزیبرانگن یتحسطرز    هاین   . است با 

موعظه به  مردم  که  میزمانی  گوش  چیز  »دهند:  هایشان  رها همه  را 

از من پیروی کنیدک بف  آنچههر  »یا    «رده و  به فقیران دارید  روشید و 

  من پیروی  ایید و از در بهشت ثروت داده خواهید شد. بی  دهید و شما

ایده  .«کنید ازمصمم    نِا گرایآلبرخی  اطاعت  -می  تکلیفاین    بر 

کردند و رفتاری  عمل می  1اکثرا همچون حنانیا و سفیره   ماا   کوشیدند،

 
 م. – ل رسوالن مسیح از عهد جدید هستندهایی در اعماشخصیت  1
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نیمی دنیوی  نیمی آنانپیش میرا    دینی و روحانی و  به    گرفتند؛  هم 

 کردند. می خدمت  1خدا و هم به ممونا 

طبقه را  من  متوسط  کهینبدی    ش ااهداف  دخواه نمی  جهت 

اهد خومی  بدین دلیل که  گریدعبارت بهیا  کام بماند،  ابسپیر ن توسط رو

خواهد داد،   ی انقالبی فرصت به ایدهاش تا چه حد دریابد خودمداری

جایی اگر اصال  )  ردک  نکوهشرا    ینآناتوان  . اما میکنمنمی  نکوهش

ی هطبق  الیقِتوسط ع   ناش قیعال( که اجازه دادند  باشد  برای نکوهش

آیا آنان نیز دیر یا زود یاد نخواهند  صورت    ردر ه   ؛دمتوسط ناکام شو

-می  2ست؟ اگوست بکرا  هاآن رفت که بفهمند چه چیزی به سود  گ

نفیِ)تولیدگران    شدنِ  روزیپبرای  »  :3د گوی   سنتیِ   مفهومِ  پرولتاریا( 

مردم  «  حق» نیست.  کافی  هیچ وجه  برای    دکیان  اهمیِت  متأسفانهِبه 

  صورت به   هاآن باید برای    نفر  کستند. یایده قایل ه   ریکِئوت  پیروزیِ

کن  4عینی  چگونتصویر  که  کار  د  به  زندگی  در  عمال  پیروزی  این  ه 

دیگر میجایدر  و    «رود.می باالدسِتاگر می»گوید:  ی  مردم    خواهید 

 
مییوارد بییه سییت. در برخییی اع مییادی ت و طمیی هد جدید ثروع  کتابِ  ممونا در  1

 م. –  فت گناه جهنم است.رخی موارد یکی از هو در ب  النوعربعنوان یک 
 م. – نگار و سیاستمدار سوسیالیست آلمانیآگوست بکر روزنامه 2
 م. –  unserer TageDie Volksphilosophieاز کتاب   3
 oculosاده شده است. )استف، عینی وضوحبهبه معنای  ad oculosالتین  یواژه 4

 م. –به معنای چشم است.(  
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کنید،   طریق    بایست میکار  تسلط  هاآنواقعی    عالیقِاز  آنان  بر   ،

ب  .«ید بیاب اله ب الفاص او    اخالقیِ  ک ضعفِیدهد که  ز این نشان میعد 

-ترجیح می  هاآن   چراکه  ،ان است ظریف در حال گسترش میان دهقان

 اخالقی پیروی کنند. ای دستوراتِدهند از عالیق واقعی خود به ج 

آموزگارانِ آانقالبی    کشیشان و  -خدمت می  انسانبه  جا که  ناز 

انقنممیقطع  را    هاانسان کردند، سرهای    یهایآن عامی،    ونِالبیودند. 

اخکه   دایرهارج  ازز  بیشتری  وحشت  بودند،  قداست  کردن    ی  قطع 

حقوقِ مورد  در  کمتر  اما  نداشتند،  مق   سرها  در  حقوانسان  با    قِ ایسه 

 خودشان نگران بودند.

که عالیق شخصی را تصدیق   آنانی  چگونه است که خودمداریِ 

یا )  یهعالق  ر برابرِ، همیشه دشوند ا میو همواره از آن جوی   کنندمی

کشیشایده میآل(  زانو  آموزگارانه  و  نزد    شانت ی شخصزند؟  انه 

آید که  می  نز ای تر ااهمیت و بسیار بی  ترخودشان به نظر بسیار حقیر

 تحمیل کنند  کامالچیز مدعی باشند و بتوانند خود را  بخواهند بر همه

  این ضوع در  این مو   یِقطع  یانه. نشگونه هم هست ینهمو در واقع    -

ابدی    . یک شخِصکنندمی به دو بخش تقسیم  را    دخو  نآنا  که  است 

به    ؛گذرا  خِصو یک ش  یا فقط  به    اینهمواره  یا فقط  اهمیت   آنو 

روز ِ کاری به گذرا، در دعا به اولی در  ها به ابدی و  یکشنبهد.  نده می

ن  از شر آ اکه نتیجت خود کشیشی دارند درونِ هاآنو در کار به دومی. 
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شان  بینند که هر یکشنبه درونان را میشبلکه خود  ،شوندمیراحت ن

 کند. ینطق م

حلی بر راه به    اند تاو کوشیده  اندهها محاسبه کردچه اندازه انسان

ماهیت  اصل، این  پی  در  اصل  ایده،  پی  در  ایده  برسند!  دوگانه  های 

می  سیستم  پی  در  و  سیستم  چگونه  دانند  مین  کدامهیچ آید  که 

شده  «خودمدار »  انسانِ  ، « دنیوی»  انسانِ  سازگاریِنا به   ،خوانده  را 

ها  ی آن ایدهکند که همه می سرکوب کنند. آیا این ثابت نمیائد  شکلِ

من را به سوی    خواسِت  کلیِت  بتوانند  از اندازه ناتوان بودند کهبیش  

کنند؟    بگیرندخودشان   ارضا  دش  هاایده  آنو  من  بودند  برای  و من 

مشخصی پنهان شده   مدتِای  ردشمنی ب  حتی اگر این  ، ندنددشمن ما 

نیز صادق است؟  خود  -بر -بودن-مالک   در موردِ   همسئل باشد. آیا این  

ست؟ هر اصلی که من به آن  ا گری  شی برای میانجیالتیا آن نیز تنها  

من باید دوباره از آن   باشد و  منطقآورم ممکن است از همان  رو می

ام را در زندگی  و  ی باشمیشه منطقتوانم همآیا من میرگردانم.  روی ب

موارد  همه اساسی  نظ  بر  بمنطق  دهم؟  من میم  بر دون شک  توانم 

گونه که به  دقیقا همان   ،عشق بورزم  نآکنم و به    اهتماممنطقی بودن  

کنم تنها  بر آن اهتمام می  آنچه ورزم و  های دیگر عشق میخدا و ایده

و  ن  م  در قلِب  خواهد داشت،وجود  های من  هم و اندیشدر ایده، مفهو 
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سرِ بود،من    در  درون  خواهد  در  قلب  من    همچون  اما  است،  من 

 ست. من، آن نیستم. نی

فعالیِت که   خصوصبه ی، چیزی  شیهای کشذهن  در  دارد  وجود 

 شود. خوانده می «اخالقی تأثیرِ»معموال 

می  تأثیرِ شروع  زمانی  که  اخالقی  میآغا  حقارتشود  . گرددز 

 نمودنِ کستن و خم  یست. شنقارت  ن ح ای   چیزی جز خودِ  آری، آنْ

-تا از انفجارِ صخرهکنم  خبر کسی را  . اگر2رتحقا  تا حدِ 1وخوخلق

بندم. اگر به کار نمی  اخالقی  تأثیرِرخواست هیچ  ین دبا اای بگریزد،  

خواهی   هنگرسآنچه روی میز است نخوری،    اگر»به کودکی بگویم:  

دعا کن، »  او بگویم  اگر من بهقی نیست. اما  خالا  تأثیرِ  این یک  ،«ماند 

ق حرمت  مادرت  و  پدر  مسیحِبرای  به  باش،  احترام    ائل  مصلوب 

 «ی اوست.تعلق به انسان و وظیفه ن مای  چراکهبگذار، حقیقت را بگو  

حتی   خواسِت »یا  این  است   چون  وقت    ،«خداوند  اخالقی   تأثیرِآن 

ر خم  ان سانس  تکلیفِ  ابلِاید در مق به انسان  زمانی ک  ؛کامل شده است 

ک  ی  برای خواسِترا    خود  باشد، فروتن شود، خواسِت  راهسربه   ،دنک

خود را در برابر    . او باید، رها کنداست   بیگانه که قاعده یا قانون شده 

آنکه خود را خوار کند، تعالی  »کند: خودتحقیری.    خوار  واالترچیزی  

 
1Muth  
2emuthD  
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تا  ند  شو  مجبورابتدا  در همان    دکان بایدآری، آری، کو  .«خواهد یافت 

کنگپرهیز تمرین  را  نزاکت  و  ادب  و  خداشناسی  شخِص اری،    ند. 

شده باشد.   تفهیم و  تلقینبه او  «پندهای نیک»ست که اباتربیت کسی 

 ریخته شده باشد، تنبیه و موعظه شده باشد.  اشاز قیفی به درون

مواجهِ در  کسی  شانه  اگر  موضوع  این  رابا  ،  ازددنیبباال    هایش 

  اما »زنند:  رند و فریاد میفشامیدانه میاهای او را نایعا دست ان سر نیک

آموزشِ  خاطر  به کودکان  به  کسی  اگر  ندهد،    بهشت،   هاآن نیکی 

میآرواره  به سمِتقیم  مست گناه  بیهای  به شرورانی  و  ارزش  شتابند 

-یشما ب  همِآنان در ف  قطعاشر.    آرام! ای پیامبرانِ  «تبدیل خواهند شد!

فهمِشومی  ارزش اما  خودْ  ند  بیهمف  شما،  است.  ی   کودکانِارزش 

شان ناله و پرحرفی کنید و به  ر گوشدهند دازه نمیگستاخ دیگر اج 

حماقت همه بدوِی  از  که  انسان  حافظه  هایی  قال   و داد  نزدشان ی 

یاوه    ایدکرده کرد.  اید بافتهو  نخواهند  رحم  را   قانونِ   نآنا،  وراثت 

را  هات که حماقت نخواهند خواس  ناآند کرد.  سوخ خواهن من ی شما 

شما    گونهن آ  ،ببرند  ارثبه   پدران  هاآن که  از  بردید.  را  ارث  به  تان 

نابود    1ه به ارث رسید  گناهِ  نآنا دستور دهید   نآنا. اگر به  کنندمی را 

خواهد اگر او می»پاسخ خواهند داد:    ، «در برابر واالترین تعظیم کنید»

دهد.  ر را انجام  اید و این کر خودش بیابگذا  مارد،م بگتعظیبه  ما را  

 
 م. –گویند.  مسیحی به آن »گناه اولیه« میدر الهیات  1
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با غضب و    هاآن اگر    «ایم. نکرده  تعظیمخود    ما به دلخواهِ  دستکم را 

 ها آن  لولوخورخورههمچون حالتی که کسی با    ،او بترسانید  مجازاتِ 

ن موفق نشوید را ترسانده باشد رفتار خواهند کرد. اگر شما بیش از ای

ده به پایان رسی   ی ارواحلطهآن زمان س  نید، ترساباح ببا اشرا    نآناکه  

 رسند. نمی  رستگاریبه  دیگر خوابهای قبل از و داستاناست 

خوب و بهبود   تند که برای تحصیالتِها نیسو آیا این دقیقا لیبرال

ادی  آز»و    هاآن   آورند؟ چگونه لیبرالیسمِآموزشی فشار می   در سیستمِ

تی  ح هد؟  تواند رخ دمی  انضباط  بدون  هانآ«  قانونِ در میان مرزهای  

جهِت  نآنار  اگ آموزش  دقیقا  خدا  از  سخت   ترس  با    ریِ گیندهند، 

 ی حقیقیِ برای وظیفه  اشتیاق» و    هستند  از انسان  ترسِ  شدید خواهانِ

 .کنندمیبیدار  انضباطرا با  «بشریت 

------- 

م آن  این توهم که  زمان زیادی گذشت که در  با  را   حقیقتردم 

آنکه به طور    ،ودند ب  دست دارند راضی اندیشه کنند که  جدبدون  ی 

باشند  ست  بایمی  نآناشاید   حقیقی  اینکهخودشان  جای    مالکِ   به 

  –جمعی    با آگاهیِ  هاآن بود.    وسطی  قرونِ  این زمانْحقیقت شوند.  

که   آگاهین  ا آب   ،دارد  سروکارکه با اشیاء    آگاهین  آبا    گریدعبارتبه 

را  ست  احرکتی  وحسی و حسی  آنچههر  اشیاء یا    ی پذیرشِتنها قوه

نداشته و با حواس    سروکار  چیزی که با اشیاءکردند به  فکر می–  دارد



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

164 

 

هایش را به  گونه که فرد چشماند. همانیست، دست یافتهقابل درک ن

تا دوکار می با زحمتِ ردست بندد  یا  ببیند  ایش را ه زیاد دست   ها را 

می بتمرین  تا  دادنِ دهد  فشار  شود،    کلید   درسِت  رای  نیز    ن آناچیره 

شکلِ بیشترین  به  را  تاممک  خود  امرِ ن  بتوانند  تا  کردند    دیب 

اما با این همه،  دریا  تمامافراجسمانی را   تادیب   هاآن   آنچهفت کنند. 

انسانِ تنها  آ  کردند  فانیاندیشه   و  عمومی  گاهیِجسمانی،  -های 

اشد-خوانده این  ولی  بود.  عینی  یا  اینندیشهه  لوتر    که  یادراکات  ها، 

روحانی   عالمِ  از درک کردنِ  کند،اعتبار میرا بی  نآنامنطق    نامِ  تحِت

کردنِ هستندناتوان   تادیب  کردنِ همابه    هاآن   .  درک  به  اندازه    ن 

می کمک  سالحقیقت  که  رقص های  کند  تمرین  کسی   متمادی  به 

طی  ای که قرون وسازد. لوتر که با او دورهفلوت بنو  تا  کندمی  کمک

بود که دریافْتپایان می  نام گرفته اولین کسی  م  انسان  یابد،  -یاگر 

چیز  به  تبدیل  باید خودش  کند  درک  را  حقیقت  از خواهد  دیگر  ی 

باید حقیقتی همچون خودِ بشود،  فقط کسی    خود  که حقیقت شود. 

آن   به  اعتقادش حقیقت هست، فقط کسی که  -می  ،دارد  اد اعتقدر 

معتقد آن را پذیرفتنی  فردِ  تنها    گریدعبارتبه سهیم باشد.  تواند از آن  

  اندامی از انسان که قابلیِت آن    . تنهافهمدمیآن را    یانو ژرف  یابدمی

فلوت نائل شود و تنها انسانی    نواختنِ  تواند به ظرفیِتدارد می  نمیدد

اندامِ می که  شود  سهیم  حقیقت  در  داشته  مناسب    تواند  را  آن  برای 
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جسمانی و عینی و وابسته به    ن به امرِاندیشید  لیِتو که تنها قابباشد. ا

وابسته به اشیاء است برای خود    آنچهارد، از حقیقت فقط  اشیاء را د

میم و  جسم  است  روح  حقیقت  اما  همهاینکند.  حواس   ها  برای 

هستند  نتیجه    ،نامحسوس  برای    هاآندر  وجود   «واالتر  آگاهیِ»فقط 

 .دارد  «ی زمینیذهن»نه آنکه   دارند،

لوتر  ب  رون یازا تلقی  ا  یک   شد  پدیداراین  حقیقت  چون  که 

انسانِ  شهدیان به  متعلق  تنها  معنی  اندیشمند  است،  بدین  که   است. 

به بعد   این  از  باید  اتخاذ کند  نظرگاهیانسان  متفاوت  یعنی    ؛به کلی 

یا    نظرگاهی علمی  و  معتقدانه  با    اندیشه  نظرگاهِبهشتی،  رابطه  در 

: تنها مشابهان، مشابهان  نتیجتابا ذهن.    ذهن در رابطه  هب  تفکر  ؛اشابژه

در که».  کنندمیک  را  هستید  روحی  همان  شبیه  -می  شادرک  شما 

 1« کنید.

  وسطایی را شکست،   قرونِ  مراتِباز آنجا که پروتستانیسم، سلسله 

کلی   مومفهبه  مراتب  یشه بگیرد که سلسلهاین دیدگاه ر  ممکن است 

به کلی از قلم انداخته    موضوع  است این  ممکن  ؛ ه است از هم پاشید

دق  شود پروتستانیسم  یک  که  نیروبخشیِ   اصالحاتیقا  نتیجه  در    و 

به  دوباره   قرونِ  مراتِبسلسله  بود.  شدهمنسوخ   مراتِبسلسله ای 

نوعِوسطی که    چراکهبود    مراتب سلسله  ضعیفِ  ای  بود  داده  اجازه 

 
 فاوست اثر گوته 1
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نوع   م  بربریِتهمه  از چیزهای  کنار  بدونِ  کروهْممکن  در  آن   اجبار 

را   مراتب سلسله   همه قدرتِبود که اول از    اصالحاتاین    .ابندیادامه  

-زور-در اصل با  اصالحاتز آنجا که  ا»اندیشد:  ربود. برونو باوئر می

بود و از   دینی از هنر، حاکمیت و علم  اصولِ   انتزاعیِ  کشیدنِ-بیرون

اصالح  که  قدرت  آزادیِات  آنجا  آن  از  بود  دین  با  هایی   هاآن که 

قدمِتخود به  را  سلس  ش  به  و  پیوند    قرونِ  مراتِبله کلیسا  وسطی 

روع شدند، تنها  ش  اصالحاتهای دینی و مذهبی که از  زد، جنبشمی

های بشریت دینی از دیگر قدرت  اصولِ  این جداسازیِ  ثابِت  مجریانِ

درست   .«هستند را  آن  خالف  دقیقا  میمی  من  و  که  دانم  اندیشم 

هرگز قبل از  (  شود)که به همان ختم مین  ذه   اح یا آزادیِی اروسلطه

ن به  آ  فعلیِ  نوعِ  چراکه،  ه است قدر دربرگیرنده و قدرتمند نبودنآن ای

را   هاآن دینی را از هنر، حاکمیت و علم بیرون کشد،    جای آنکه اصلِ

 و دینی کردهنموده  وارد    «روح  قلمروِ»به    ،از سکوالریته بیرون آورده

 است.

شکل لوت به  دکارت  و  با    ر  امناسبی  خدا  به  دارد«»آنکه  و    یمان 

ر  هم قرا  یشانه به شانه (  cogito, ergo sum)  شم، پس هستم«اندی»می

از    توانمیچیز را  انسان، اندیشه یا ذهن است. همه  گیرند. بهشِتمی

ایم را،  ایمان  را،  اندیشه  مگر  درآورد  او  به   ویژه  انِچنگ  ایمان  مثل 
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استارزئ ی1َته وس،  اهلل  وَهُ،  خودِو  اما  شود  نابود  است  ممکن    ایمانْ    

اندیشه است. دیگر  نادی نابو خواهم و  می  آنچهپذیر است. آزادی در 

با  ابرای  آنچه دارم  عطش  شفاعِت مرحمت ش  با  مقدس،  مریم  با   ، 

حرام  کلیسای  با  یا  حاللگر  قدیسان  نگر  و  بخشیده  من    ، شودمیبه 

 the)من    بودنِ  ،ختصاربه ا  کنم.هیه میت   مای خود بلکه من آن را بر

sumبهشِت در  زندگی  بهشِتندا  (  اما  cogitarذهن،    یشه،  است.   ،

ذهن،  ،خود  ،من جز  ذهنِ   زعمبه)  گرشه یاند  ذهنِ  چیزی    دکارت(، 

بدنِ  زعمبه )معتقد   من  نیستم.  نیستم. گوشِت   لوتر(  ممکن    خود  من 

ن م نیستم بلکه مخود ن گوشِتم ، اماکند تحملا درد را است امیال ی

 هستم، تنها ذهن.  ذهن

 کنون پابرجا بوده است. به تا اصالحات تاریخِ این تفکر در طولِ

مدرنفلسفه  در دکارت،  ترِی  از  تا   جدی  تالشِفقط    بعد  شده 

دادنِ تعالی  با  اثربخشیِ  «علمی  آگاهیِ»  مسیحیت  و   به  برسد  کاملی 

ن تالش با ای   رونیازا  و معتبر باشد.حقیقی    علمی تنها آگاهیِ  آگاهیِ

ها، با دوری جمعی به اتم  رِشعو  ، با خرد کردنdubitarِمطلق،    شکِ

  دانند، آغاز شد. برای نمی « مشروعشهیآنچه »ذهن« و »اندکردن از هر  

مدرنفلسفه می  طبیعتْ  تر،ی  حساب  به    ها، انسان  باورِ  ؛آید هیچ 

نطق را به  افتد تا منمی: او از پای  طورنیز همین  ها« آن یِانانس  احکامِ»

 
 م. –است. فنیقی    ییبانو  زدیانام  1
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ست و اامر حقیقی منطقی  »   ید:همه چیز فرو برده و بتواند بگو  درونِ

او در نهایت ذهن و   ب یترت نیبد .«فقط امر منطقی حقیقی خواهد بود

طبیعت   هم کلِ  چون  ؛ذهن شد  منطق را به پیروزی رساند و همه چیزْ

  ون ، چ هستند  ی منطقرندههای انسانی دربردان باورتریو هم منحرف

کنند» بهترین خدمت  برای  باید  به  ،«همه  پیروزیِ  دیگر عبارتکه   به 

 شود. منطق ختم می

این شکل که   است،رتی قطعی  عبا  دارای   دکارت   مطلقِ   شکِ  به 

ذهن  cogitarفقط   و  اندیشه  جداییِ  وجود،  شعورِ   دارد.  از   کامل 

را   واقعیت  که  چیزهایی  جمعی  تنهامینسبت    معنیبیبه   امرِ   دهد! 

ای ست، پایهی مدرن ای فلسفهتنها ذهن وجود دارد! این پایه منطقی،  

زمانِ در  دکارت  مسیحی.  تمایزِ  اصوال  م   خود  و  شدیدی  جسم  یان 

می گوته  و  داد  قرار  جسم »گوید  ذهن  خودش  برای  که  روحی  آن 

 « .سازدمی

قی رها منط  امرِ  حی هنوز از دسِتمسی  این فلسفه، فلسفهِ  اما خودِ

،  هاهوس»  علیهِ ،  «1آختیدرون   »تماما  امرِ  علیه ه  و در نتیج   است   نشده

خودسرانگی  هاشانس  می  دست ازاینو    «و  -می  آنچهکند.  پرخاش 

که    خواهد است  نمایان    الوهیتاین  چیز  همه  در  و    گرددباید 

 
 م. –سوبژکتیو   1
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همه  آگاهی به شناخِتها  د  شوندالوهیت    تبدیل  انسان  همه جا  و  ر 

نیست. به    شیطان  بدونِهیچ وقت  خدا    ا وجودِ خدا را نظاره کند؛ ام

ه هایش را ب که چشم ه کسی داده شود  فیلسوف نباید ب  همین دلیل نامِ

 است   ناشده و نافذی باز کردهمبهوت  روی چیزهای دنیوی با خیرگیِ

ها  اما دنیا را تنها دنیا، در ابژه  ؛داردو قضاوتی درست در مورد جهان  

بیند.  که هست می  گونهآن   ه چیز را خشکها را و خالصه همتنها ابژه

دنیا، امر آسمانی را در امر   تنها کسی فیلسوف است که بهشت را در

امر   دنی  الوهیزمینی،  امر  در  میرا  نشان  و  دیده  تصویر وی  و  دهد 

 ه است و از آن هیچ گریزی نیست: بسیار فرزان احتماالکند. اولی می

نمیفر  آنچه حکمت  با  قلببه  ،  بینندزانگان  با  کودکان سادگی  ه ی 

 1شود.تمرین می

دیدن الوهیت نیاز است تا کودکانه، همین چشم برای    همین قلبِ 

شود.   ساخته  نافیلسوفی  انسانِ  تنها  ماولین  شعور گرفته    ی دارای 

اما آن که الوهیت را میاجمعی   داند چگونه آن را شناسد و میست 

شعوری کند  اساس  « علمی»  بیان  این  بر  قلمرو  بیک   دارد.  از  ن 

انداخته شدهیلسوفان  ف نظر می  و  است   بیرون    ی فلسفه  آنچه  رسدبه 

وم بیکن و هی  چونوردهای کسانی  ااز دستشود،  میخوانده    انگلیسی

-ها نمیشوند، فراتر نرفته است. انگلیسیخوانده می  «فکرروشن»که  

 
 م. –  از شیلر شعری 1
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ارتقا دهند.   یفلسفا به مقصود  کودکانه ر  قلِب  دانستند چگونه سادگیِ

های کودکانه فیلسوف بسازند. این معادل  قلب   چگونه از  دانستندنمی

است  فلسفه   این  بگوییم  به    هاآن ی  که  تبدیل  نبود  یا   الهیاتقادر 

الهیاتی  همابه  فقط  شود و هنوز هم    اتیالهی اندازه    واقعا ست که  ان 

نبردِ تا مرگ،    زمینِ  ،برای او  و کامل کند.  خود را حفظ کردهبتواند  

-های قطب های الهیاتی و جهت پرسشود را با  است. بیکن خالهیات  

 نما آزار نداد. 

آلمانی بیشتر از   ی خودش را در زندگی دارد. تفکرِابژه  خت،شنا

به  دی دنبال دستیابی  به  ست و اهای زندگی  و سرچشمه  زهاآغاگران 

نمی را  شنزندگی  خودِ  در  را  آن  آنکه  مگر  دریابد.  بیند  -میاخت 

ب ِماندیشم، پس هست این معن دکارت  فرد تنها زمانی که »ست:  ای  ه 

 « خردمندانه   زندگیِ »اندیشمندانه،    زندگیِ  .«کنداندیشد، زندگی میمی

ست. در احقیقی    ندگیِاو ز  د، زندگیِزیَنها ذهن میشود! تخوانده می

تنها  مورد   نیز  علِت«ابدی  قوانینِ»طبیعت  یا  ذهن   زندگیِ   ،ت طبیع  ، 

اندیشه ون طبیعت  انسان، همچ  هستند. در   آن  حقیقیِ   ؛ اند ها زندهتنها 

تاریخِ است!  مرده  اندیشهبایست  می  هنذ  مابقی  این  مجرد، برای  ی 

حیاتِ و  اصولِ  برای  از    آنچهبرای    کلی  رخ   ،ست ا  زندگیخالی 

می است،  روح  که  خدا  تنها  زندگی  دهد.  شبح  جز  چیز  هیچ  زید. 

 کند.نمی
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فرد میچگو فلسفهنه  از  مدتواند  مدرننهزمااز  رن و  ی  -این  ی 

را ما    هاآن   که یدرحالد،  انبه آزادی دست یافته  هاآن که  دفاع کند    گونه

بودن   قدرتِ  یدِ  از نکرده  عینی  حاکمِ   آیااند؟  آزاد  از  من  که   زمانی 

مطمئنا، اما آیا    ؟امفرمانروای مستبد آزاد شده  از یدِ  ، ام نترسمشخصی

کقانهعاش  تکریمِ  از  ،هاتخطی  تکتک  از میای  فکر  او  کنه  به  م 

یز یکسان است.  ن مدرن ندر دورا  مسئلهترسم؟  بدهکار هستم نیز نمی

، به ذهنیتیهای  ابژه  عی را، بهواق  را، حاکمِ  موجودهای  فقط ابژه  نآنا

در برابر آن نه تنها از بین نرفته که    یقدیم  تغییر دادند؛ تکریمِ  هاایده

شدهش هم  مرداست   دیدتر  اگر  حتی  خد.  برای  د م  شیطان  و  ر  ا 

توج قبلی  یاحمقانه   واقعیِت تنها  بزنند،  ایدهشان کف  به  بیشتری  -ه 

اند، شیطان رفته  رها گشتهشیطان    از شرِ  ها»آن اند.  داده  هایشان نشان

همیشه  1. «است  برای  بار  دیگر   یک  فرد  که  بود  شده  گرفته  تصمیم 

عذابِپس  امرِ  تحمیلِ  تحِت نباشد.  ملموس  و   اندکی   انِوجد  ماند 

د  موجو   قوانینِ  موجود یا واژگون کردنِ  علیه حکومِت  هنگام شورش

یا   دولت   یایده  زیر پا گذاشتنِ  جرئِتچه کسی    اما  ،شد یم  اسحسا

برابر   در  نشدن  دارد؟    قانون  یایدهتسلیم  یک   گونهبدینرا  فرد 

وفادار باقی ماند.   انسانِ، یک  «ی قانونکننده  نی»تمک، یک  «شهروند »

نزد    آری، چه  فرد  هر  تمکینخودش  قانون  کنندهبیشتر  نظر ی  به 

 
 م. -در »فاوست«    گرجادو ینهاآشپزختقلیدی هزل از کلمات مفیستوفلس در  1
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تا    قبلی را باطل کرد  ناقِص  قانونِ  دگراییْشتر با خرهر چه بی  رسید؛

همه  «قانون   روحِ»به    تعظیم  سرِ در  آورد.  ابفرود  موارد  این  ها  ژهی 

تغییر  فقط موقعیِت  نآناشدند.    شکلدر    یمتحمل  و    در  غالب 

ب ماندند.  باقی  خالبرترشان  طور  همچنه  فرد  وضعیتِ صه  در    ان 

ای داشته  مانده است. او ابژه  اطاعت و اسیری و زندگی در تامل باقی

احترام گذاش اندیشیده،  آن  به  در  که  و  و    برابرشته  تمکین  احساس 

اشیاء،    مفاهیمِرا به    اشیاءکاری نکرده جز آنکه  او  .  است   ترس کرده

فرد    گیِوابست  طریق  اینکه از  ها تغییر داده است  ها و ایدهبه اندیشه

والدین و    د را از فرامینِشود. پس این که خوتر و پایدارتر میعمیق

ر و برادر خالص کنیم، ه های خواعمه و درخواست و  عمو    سرزنشِ

شخصی    پوشی از اطاعت به راحتی به وجدانِاما چشم  ؛دشوار نیست 

  ، دهد ن میشخصی میدا  چه کمتر به تمایالتِشود و فرد هر  وارد می

 کارها  این  که  دهدیمخودش تشخیص    گرایی، با منطقِبا خرد  ونچ 

هستند بیشتر  .غیرمنطقی  چه  هر  سریع  او  وجدانِ  ترو  به   با   تمام 

هر   برای اوچسبد و  به خانواده می  فرزند و عشقِ  مختِص  اریِگپرهیز

به خاطرِچه سخت  را  که خود  بود  از    تر خواهد  که   مفهومیتعدی 

د. او از  ایفرزندی ساخته، ببخش  اده و وظایفِق به خانوخودش از عش

-الزام  وابستگیِ  گردد و در دامِرها میی موجود  دهوابستگی به خانوا

ا به  مییدهآورتری  گرفتار  خانواده  روحِی  فرد   شود.  بر  خانواده 
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-ه سلطهو غیره ک  2مگی،  1کند. خانواده متشکل از جان حکمرانی می

به معنای کلی    «ه خانواد»ت و  نی شده اسدرو  فقطشان تضعیف شده،  

ما باید به  »کند که  استفاده مییمی را  ی قدفرد این جمله   ماند؛میباقی  

 مطمئنا من  »مفهوم آن این است که    ،«کنیم  جای انسان از خدا اطاعت 

ابلهانه نیازهای  خانوادهظرفیت  عنوان  به  اما  ندارم  را  شما  من ی  ، ی 

-ایده  «نوادهخا» چراکه  .«من هستید عشق و توجه    شما همچنان هدفِ

آ نباید  وقت  هیچ  فرد  که  است  مقدس  زیای  را  پا  ن    ن یا  گذارد.بر 

شود تا تبدیل به یک فکر،  یم ییزدات یجسمشده و خانواده که درونی

  استبدادِ گردد و  بندی میرتبه  «مقدس »  یک مفهوم شود، حال با عنوانِ

کند. من هیاهو می  وجدانِ  در این بار    چراکهتر است  فجیع  ده برابر  آن

شود، این استبداد   هیچ  به  لخانواده نیز برای من تبدی  زمانی که مفهومِ

این قول مسیحی ک  زن! من با تو چه کار »ه  نیز شکسته خواهد شد. 

بکنم؟ آمده»  3« باید  را  من  پسر  تا  را    علیهام  دختر  و   علیه پدرش 

شوند  یهمراه مبا چیزی    دست ازاینو جمالتی    4« .برانگیزانممادرش  

نایی د و معدهمی  ارجاع هشتی یا حقیقی  ی برا به یک خانوادهما    که

 
1 John ، م. –اسم خاص 
2 Magyم.  -، اسم خاص 
 م. – 2.4انجیل یوحنا   3
 م. –  10.35انجیل متی  4
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ده، ما از او و خانوا  ندارد که در صورت اختالفِ  دولت  جز خواسِت

 پیروی کنیم.  اودستورات 

-خانواده است. بسیاری از انسان یمسئلهمشابه  ،اخالقی یمسئله

دشوارتر ها خیلی  ی آنبرااما    کنندمیدار  اخالقی را خدشه  ها قوانینِ

که   زیر  مفهومِ  بتواننداست  را  اخال  اخالقیات  ببرند.  قیات  سوال 

روی    شانقدرتو    هاآن  فکری  ست، قدرتِااخالقی    ی قوانینِ«ده ی»ا

اخالقی به تنهایی بیش از   قوانینِخودِ  از طرف دیگر،    ؛وجدان است 

  اندیشمند،   انِانس نند  بتواباشند و    فرماحکمبر ذهن    اند کهاندازه مادی

 به بند کشند.  را« آزاداندیش »  انسانِشده، -خوانده -مستقل  انسانِ

  « خدا   کالمِ»یا    «مقدس  کتابِ»،  هر نامی که به آن بدهدپروتستان  

  « مقدس »  نزدش  هااین  آن کس کهمقدس خواهد بود.    نزدشهمچنان  

 نِقدرتمندا  همچنان اما    ؛شیده است از پروتستان بودن دست ک  ،دن نباش

او ، نزد  شوند گماشته    دست ازاینتوسط خدا و    ت اسمقرر  که  اع  اجتم

این چیزها خدشه  نزد.  اندمقدس از  »نایافتنی و  ناپذیر، دست او  فراتر 

-چالش در عمل تبدیل به    شک. از آنجا که  هستند  «ی شکیاتهمه

دارا هستند، این   هاانسان  ست که اکثرِاشود و شک چیزی  می  کشیدن

از    تواندنمیمانند. آنکه رد باقی میف  ر از خودِفراتچیزها در جایگاهی  

 بندِهمچون در    هاآن اعتقاد به    چراکهخواهد شد    معتقد،  دبگریز  هاآن 

که    ودنب  هاآن  واقعیت  این  با  پروتستانیسمْ  ایماناست.  ایمانی    در 
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به    بندگیست،  ادرونی   تبدیل  م  بندگیِنیز  این    .شودیدرونی  فرد 

-فکار و تالشی ارا با همه  هاآن و    بردمیود  خ  ها را به درونِقداست 

یک   هاآنو از    کندمی  ای وجدانیمسالهن را  آ  ،افدبهایش به هم می

پروتستان   وجدانِ  آنچهنتیجتا  سازد.  برای خود می  «ی مقدس وظیفه»

بگریزد  آن  از  و    نزدش   ،نتواند  بود  خواهد   دنبو  وجدانیمقدس 

 کند.معین میشخصیت او را  چیزتر از همهواضح

دهد قرار می  کشوری  وتستانیسم در واقع انسان را در موقعیِتپر

توسطِ اداره    پلیسِ   که  وجدانِمیمخفی  گوش ک  یجاسوس   شود.  ه 

کند و هر اندیشه و کنشی برای  ذهن را نظاره می  هر حرکِت  ؛دهدمی

ست. این اپلیسی    همسئل   کی  گریدعبارت به یا    «وجدانی  »مسئلهاو یک  

ی  درون  مردمِبه  )  «وجدان»و    «طبیعی  یغریزه»ه  انسان ب  ه کردنِدوپار

 دهد.پروتستانیسم را شکل می  ست که بنیادِادرونی( چیزی    لیسِو پ

جای  )انجیل    منطقِ مقدس    ییِ«کلیسا  منطقِ»به   ی بندرتبهکاتولیکی( 

کالمِ  گرددمی که  آگاهی  و  احساس  این  است، ان  و  مقدس  جیل 

ی وجدان بر عهده»س بودن  به این شکل مقد  شود.وجدان نامیده می

ه تقدس از وقوف ب  ،رد خود را از وجدانر فاگ  .«شده است گذاشته  

 ، نکند  کامل عمل  با وجدانِکه  ممکن است    انآن زم  البته  آزاد نسازد،

 وجدان نخواهد بود.اما هیچ وقت بی
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که   زمانی  به    دستورکاتولیک  میرا  میانجام  ارضا  شود؛  رساند، 

بهتپروتس اساس  بر  و  »رین  تان  می  «اشوجدانقضاوت  کند.  عمل 

یک  ک  چراکه تنها  خودش    ،ست ا   عامی  انسانِاتولیک  پروتستان  اما 

بعد از قرون    اصالحات   یدوره  این تنها پیشرفِتاست.    کشیش یک  

نفرینی که در آن    –نفرین آن هم هست    حالنیدرعست و  اوسطی  

 شود. کامل می  روحانی امر

اخالفلسفه چیزی  قِی  چه  ادامه  یسوعی    فروشِکارِ  ی  جز 

 ، بود رها شده    شاگناه  انسانی که از زیر بارِه  اینکفقط  ها بود؟  مرزشآ

خود را متقاعد    ت. اویافته اسدست  نیز  گناه    بخششِ  بصیرتِ  به  اینجا

  و آن موردِ در این    چون   ،ش از او گرفته شدهاگناهکه در واقع    کندمی

هیبازیزبان)خاص   به  مرتکب چ  (  گناهی  فروشِاست   نشده  وجه   .  

  و هر حرکتِ ها را مجاز دانسته  سرپیچیی گناهان و  ها همهآمرزش

توانند حضور داشته  ی نفسانیات میوجدان را ساکت کرده است. همه

تنها اگر از کلیسا خریداری شوند. این مساعدت به نفسانیات    ،باشند 

یسو کرد،  توسط  پیدا  ادامه  سخت تستانپرو  کهی درحالعیان    یرِ گهای 

  مطمئنا که  )کار و دعاگو  وبهاندیش، متعصب، تائب و تاخالقی، تاریک

خردمند و روحانی را   نسانِا  فقط(  اندمسیحیت   حقیقیِ  دگانِکننکامل

به این روش به  ،یسوعیان خصوصبهکاتولیک  کردند. مذهِبتصدیق 

ختیار در و اطرفدارانی بدون آگاهی  آنان  دند،  خودمداری یاری رسان
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انهدا پروتستان  خودِ  میانِ از  را  ما  و  یافتند  انقراضِها  و   نفسانیت   م 

اش را و در کنار پروتستانیسم سلطه  این وجود روحِ. با  نمودندحفظ  

آن یسوعی تنها    دهد. روحِرا بیشتر و بیشتر گسترش می  «الوهیت »آن  

اشدن  جد  ست، قابلادهد که از هر چه الهی  اهریمنی را نشان می  امرِ

در نتیجه    ،ندبه تنهایی از خود دفاع ک  تواندنمییچ وقت  ه   اونیست.  

چگونه   که  ببیند  و  کند  نظاره  بی  مثالباید  فرانسه،    رهنگیِ فدر 

 گیرد.واال قرار می شود و ذهن در جایگاهِپیروز می نهایتاپروتستانی 

-این  رِودهند که امجید قرار میمعموال پروتستانیسم را مورد تم

راهانج  دولت ازدواج  مثل  ی  بخشیده    دست ازاینو    ،  اعتبار  دوباره 

امرِاست.   ایناین  اما  معنای  به  و  جهانی  او    اشی نیردیغجهانی  نزدِ 

کاتولیسیسم اجازه   چراکهاهمیت است.  یشتر از کاتولیسیسم بیحتی ب

طعمِمی و  باشد  پابرجا  کفر  دنیای  بچشد  هالذت  دهد  را  یش 

و  من  پروتستانِ  کهیدرحال -این  امرِ  کاملِ  نابودسازیِقدم،  ثابت طقی 

آن انجام    کردن  تقدیسو این کار را به راحتی با    دآغاز را میجهانی  

-ش بیاازدواج با مقدس شدن از طبیعی بودن  دهد. به این ترتیبمی

ت فقط در کاتولیکی که در این حال   شود. نه با استفاده از آیینِبهره می

این  ،ند ما مقدس مینا  یتانهاو    است   کلیسا تبرک شده با  مفهوم    بلکه 

.  شودمی  ،ی مقدس، یک رابطه سچیزی مقدا  از همان ابتدکه خودش  

ترتیب.    دولت  همین  به  و    ترش یپنیز  تقدیس  نثار   شاتبرکپاپ  را 
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حال  می  شاسالطینو    دولت  است.   نفسهیف  دولت کرد.  مقدس 

بیاعلی تبرکِنیاحضرت  به  یا    کشیشِ  ز  نظم  است.   قانونِ مقدس 

هم عنوان  طبیعت  با  همه  و    . شودمیتقدیس    «الهی   مشیِت»ه 

از  در    مثال عنوانبه  دوم  اگسبرگ بخشِ  است:    1اعترافات  -هم»آمده 

حقوقاکنون   که  جمله  این  گفتهبا  درستی  و  هوشمندی  به  اند  دانان 

طبیعت با هم باشند.    نِدهیم که مرد و زن باید بر اساس قانوادامه می 

این   اگر  مشیتِ ساطبیعی    یقانونحال  پس  در    ستاالهی    ت،  که 

آیا .  «نیز هست   الهینی  ده است و در نتیجه قانوطبیعت جای داده ش

  البته نه به خاطرِ   ،اخالقی  کند که روابطِمی وقتی فویرباخ رسما بیان  

در    روحِ  به خاطرِ بلکه  خدا،    فرمانِ هستن  هاآن ساکن  این    د،مقدس 

پروتستانیسمِ جز  روز  چیزی  عنوانِ   اما»نیست؟  شده    به  به    ازدواج 

جا  آن پیوندی که    طبیعِت  ه خاطربدش  خو  مسلماعشق،    آزادِ  وصلِت

گرفته،   به    آن  است.  مقدسشکل  نوعِازدواج  یک  و    دینی  تنهایی 

با    حقیقیِ که  است  عشق  ماهیتِآن  می  ،ازدواج،  در    ؛کندبرابری  و 

 اخالق   ییهبر پاها  آناخالقی نیز این چنین است.    طِمورد تمامی رواب

می  هستند ترویج  اخالقی  ذهنی  توسط  تنو  که شوند،  فرق  این  با  ها 

دینی  هاآن  عنوان  با  میرتبه  خودشان  دوس ن گردبندی  حقیقی    تیِد. 

 
سییت و یکییی از ااعترافات آگسبرگ اعترافات اصلی ایمان در کلیسای لییوتری  1

 م. – آید.لوتری به حساب می  اصالحاتِترین اسناد  مهم
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دینی، همان وجدانی   بودنِآن با وجدانی  مرزهایست که  ا تنها زمانی  

.  کند، حفظ شودخدایش محافظت می یگاهِاز جا مؤمنی که با آن بودن

 ست ا  طورهمین  ؛گونه باشدت و باید برای شما ایناس  مقدستی  دوس

د  در خوتنها    هااین ها. اما  ی انسانمالکیت، ازدواج و نیکی برای همه

 1« اند.مقدس و به خاطر خود

مالحظه است این  اساسی  بسیار  در  ای    امرِ   امسلم  کاتولیسیسم. 

میاین بدون    ،شود  تقدیسو    تبرکتواند  جهانی    کشیشْ   تبرکِاما 

در  بود.    نخواهدس  مقد جهانی ینا  روابطِ   یسمنپروتستابرعکس 

ب خودشان قاعدهمقدس  خودْ  وجودِ  صرفِ  ه،  این  که   یسوعی  ی اند. 

 دادهدقیقا با تبرکی که در آن تقدس  ،کند«تقدیس میهدف وسیله را »

میمی برابری  وسیلهشود،  هیچ  نامقدس  ا کند.  یا  مقدس  خودش  ی 

را  ،نیست  کلیسا ابطه اما  با  استفادهش  تقدیس ،  را  آن  کلیسا  برای  اش 

شاهکند  می اینو  نیز  است کشی  منفعِت   .گونه  برای  را  کار  این    اگر 

شود حتی توسط کلیسا تقدیس می  مطمئناشده باشند،  کلیسا مرتکب  

بیان   علنی  طور  به  تقدیس  این  پروتستان نگردداگر  برای   .  ،

رتبهحضرتی اعل کا،  دارد.  مقدس  اعلیتولیکای  تنها  ح ها  را  ضرت 

دهند و فقط ای قرار میین رتبهوقتی که توسط پاپ تبرک شود در چن

 
 م.  - «از کتاب »جوهر مسیحیت  1
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. با وجود آنکه  بخشندمی  ایچنین رتبه  ت که به او به خاطر پاپ اس

بدونِ کار  می  عملِ  این  انجام  برای   یک  تقدسْاما  شود،  چندانی  بار 

او به  می  همیشه  اگر  اعطا  بردارد،  دست    شاتقدیساز    پاپگردد. 

از  پا بیش  چیزی  کاتولیک  یک  برای  دن »دشاه  انساانسانی  نی  یوی، 

 ناشده نخواهد بود. و انسانی تقدیس  «عامی

به    اگر در خودِ   دنبال کشفِپروتستان  است،    تقدسی  جسمانیت 

  ش مقدس است ارتباط خواهد یافت. کاتولیک تال  آنچهپس او تنها با  

به قلمرومی تبع  دایِج   ییکند تا جسمانیت را  ید کند. جایی از خود 

باقیِ همچون  میا  ر  شاارزشطبیعت    که  نگاه  خود  دارد.  برای 

آیین تبر از  ازدواج زمینی را  ک خود حذف کرد و کلیسای کاتولیک 

آنِ   هاییآن  از  که  گرفت.   را  پس  زمینی  ازدواج  از  بودند  خودش 

 صلمتکند که ازدواج و خانواده به تقدس  کلیسای پروتستان بیان می

 نتیجه برای کشیش نامناسب نیستند. و در  ستنده 

خوب ممکن است همه چیز    اتولیکِعنوان یک ک  یک یسوعی به

نیاز د او فقط  کند.  تقدیس  بگوید:    مثال ارد  را  به عنوان  »به خود  من 

هست نیاز  یک  کلیسا  برای  وقتی  مکشیش  اما  درستی   ما الیام،  به  را 

این دختر را اغوا من    نتیجتاکنم.  تر خدمت میبه او غیورانه  ،رونشانم ف

مسمومی را  خویش  دشمن  میکنم،  و  م  هدفِدست ازاینکنم  من    . 

یله هم مقدس کشیش است و در نتیجه وس  هدفِ  چراکهمقدس است  
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منفعِت  چون  .«شودمی برای  کار  است.   درنهایت  شده  انجام  کلیسا 

هفتم ی  نرِه  امپراتورزهردار به    شیرینیِ  دنِ کاتولیک از دا  چرا کشیشِ

 کلیسا اکراه داشته باشد؟  خیرِ جهِت به

-حمله می  «معصومی  لذتِ»به هر    حقیقی  ساییِهای کلیپروتستان

امرِ  چراکه  ،کردند می  امرِمقدس،    فقط  باشد.  روحانی  معصوم  تواند 

ند،  را در آن نشان ده   القدسروحرا که نتوانند    آنچهها هر  پروتستان

 .دست نی ازاسا( و ر کلی د مثال) اتر، خودنماییئکنند. رقص، تمیرد 

  بیشتر روی مسیرِ  2دینان، لوتریانیسم کپا  1در مقایسه با کالوینیسمِ 

دارد و رادیکال قرار  تعداد    چراکهتر است.  دینی، روحانی  اولی فورا 

زیادی از چیزها را با عنوان جسمانی و دنیوی حرام کرد و کلیسا را 

تالش    نمود.الوده  پ برعکس  تا  میلوتریانیسم  جای ر  روحکند  تا  ا 

هر    ماهیِترا به عنوان    قدسالروحتا    همه چیز ببرد  ممکن به درونِ

هر   ترتیب  این  به  و  دریابد  را  سادنیوی    آنچهچیز  کند   تقدیست 

کس  )» که  ایبوسه  تواندنمی هیچ  کند  نهی  را    را  نجابت  روی  از 

روحِ«باشد  ر  ،  آن  مینجابت  تقدیس  که    رون یازا  .کند( ا    هگلِ بود 

او   :است   کردهاظهار    گونهنیادر بعضی از متون خود را  او  )  لوترین

 
 دانیالهیی ، ژان کالون بهام فلسفه و مکتب سیاسی و مذهبی منسوب ن وینیسمکال 1

 م. – 16در قرن  فرانسوی نپروتستا طلب و اصالح
 م. – مشخص است  یطلب آلمانلوتر، اصالح نیبا کالم مارتکه   یحیتیمس 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
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  ( توانست این ایده را با موفقیتِ خواهد یک لوترین باقی بماند«»می

وجود    در هر چیز  القدسروحهمه چیز ببرد. منطق یا    کامل به درونِ

از آنجا که واقعیت همه   .«است ی  واقعیت منطق»  گریدعبارت به   ،دارد

در  چیز پس  چ   است،  دروغی    مثالیز  هر  را   توانمیهر  حقیقت 

مطلقی و   مطلقی وجود ندارد و نه هیچ شرِ  د: هیچ دروغِتشخیص دا

 ... . 

ها انجام شده بزرگ تقریبا فقط توسط پروتستان  «کارهای ذهنیِ»

 .هستند نذه یقیِحق کنندگانِبه تنهایی مریدان و کامل هاآن است زیرا 

------- 

ا چه  داردد  ندکانسان  کنترل  خورشید  ر  دهد  اجازه  باید  او   !

ها به بهشت بلند  کوه  و  را بغلتاند  شاامواجرا طی کند، دریا    رشیمس

آیا    ایستاده است.  هاناشدنیکنترل ناتوان در برابر  گونه  نیبدشوند. او  

ادراکمی این  از  جهانِ  یتواند  این  برابر  در  است ول غ  که  ناتوان  آسا 

این  دور کند؟  باید    نونیقای  او  که  است  نهد،   بدانثابت  گردن 

پیشامسیحی در چه راهی   به آن حکم داده است. بشرِ  شا تسرنوش

های سرنوشت، جلوگیری از از یورش  شدنآزاد    تالش کرد؟ در راهِ

 ن آنا آوردند.    به دست تفاوتی  ن آن را در بی ا. رواقیهاآنآزار دیدن از  

را    مالتِح  اج   خواندندمی  اهمیتبیطبیعت  نمیو  از  ازه  که  دادند 
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مشهور را   1نشدنِ  زدهشگفت  چیزهیچوراس با  بپذیرند. ه   تأثیر  هاآن 

، نسبت  دیگر  تفاوتی نسبت به امرِبی  او  این ]مفهوم[با    .به زبان آورد

  بگذارد، نباید شگفتیِ   تأثیردهد. جهان نباید بر ما  به جهان را نشان می

نزد  بر سرش خراب شود،    جهان  اگر»مله که  ما را برانگیزاند. این ج 

بیان می  نسردیوخهمان    ،«2هیچ است   او  46.3کند که در سرود  را 

فضایی   هااینی  در همه  .«شد  نترس! حتی اگر جهان نابود» گوید:  می

ایجاد میامسیحی که جهان تهی    سخنِاین  برای   فضایی   ؛شودست 

 .جهان مسیحیِ تحقیرِبرای 

جهانِ  «ردمند خ  انسانِ»  ناپذیرِتزلزل   روحِ آن  توسط  قدیم   که 

مراتِب تا  چنان    یانِپا  کوشید  متحمل  حال  آورد،  فراهم  را  خودش 

آرا  درونی  آشفتگیِ هیچ  که  است  شجاعِت   مشِشده  هیچ  و   درون 

  تأثیر   آنچهاز آن نیست. روح، در امان از هر    ینگهداررواقی قادر به  

  تِ حمال  اتر رفته ازهای آن، فرنسبت به ضربه  حسبیست،  ادنیوی  

 
استفاده شده است که اصطالحی بوده است به اییین  rariNil admiبارت التین ع 1

یا متحیر نشود و به نوعی برای همییه چیییز  زدهشگفت چیز ا که انسان از هیچ معن
 م. –آماده باشد.  

شده اسییت کییه عبییارتی از  استفاده ruinae  impavidum ferientعبارت التین 2
 م. –شعر هوراس شاعر سرشناس رومی ست.  
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نمی تحسین  را  چیز  هیچ  زوآن،  هیچ  با  مغشوش  کند،  دنیا  در  الی 

رواح( در  ا)گازها  چراکهجوشد ز از درون میشود، او سرکشانه بانمی

اثر بیرون بی  مکانیکیِ  هایشوکو بعد از آنکه    کنندمیدرون او رشد  

خود را    شگفت   یِبازاند،  آشفته  که درون را  ایییشیم  هایکشش شد،  

 .نندکمی  آغاز

کوشیدم تا   من  پذیرد کهمیگونه پایان  در واقع تاریخ باستان این

رم به من داده  همه چیز توسط پد»جهان را برنده شدم.    مالکیِتآنکه  

دست 11.27متی،  )  .«شد از  یافتن،  استیال  از  جهان  بودن،  (  نایافتنی 

واره بت   انْمن باز ایستاده است. جه مقدس بودن و الهی بودن برای  

اکنون  نشده   و  آناست  میکامال  که  آپسندم  جور  مین  با    ، کنمرفتار 

تمامیِاشت میدمیاهمیت    نزد مناگر   را،   گراعجاز  قدرتِ  توانستم 

به درختانِ ذهن را بر آن اعمال کنم. کوه  قدرتِ از جا بردارم،   ها را 

  ، کنندند و به دریاها مهاجرت  توت دستور دهم که خود را از هم بدر

دهم:   نجام را ا  ، ست ا اندیشیدنیممکن است،    آنچهو هر    ( 17.6  لوقا،)

ندارد  نزد» وجود  ناممکن  است،  معتقد  ام،  جهان  سرورِمن    1. «آنکه 

کسل  2« وری سر» جهان  است.  من  آن  است از  شده  چون   ،کننده 

 
 239.مرقس  انجیل 1
2Herrlichkeit     م. –رباب بودن« است.  لغت به معنای »ا ییشهرکه بر اساس 
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ن( ذه )دارایی من است که اگر من    جهانالوهیت از آن محو گشته:  

 م. را دور اندازتوانم آن بخواهم می

که  زم که    قدرآن انی  کردم  متعالی  را  باشم،    جهان   مالکِخود 

پیروزیِخو اولین  را    کاملِ  دمداری  را   به دست خود  او جهان  آورد. 

بیم و  کرده  بودغلوب  شده  ادنیا  دست.  را او  دورانی طوالنی  وردهای 

 حبس نموده بود. 

 آمده است!  به دست  «سروری » اولین دارایی، اولین 

سرورِ هن  اما  سرجهان  احساساتِ اندیشه  ورِوز  خویش،    های 

خواسِت و  مالکِویخ  خویش  و  سرور  او  است:  نگشته  روح   ش 

است،    چراکهنیست   مقدس  همچنان  مسیحیِ «  قدسالوح ر»روح   و 

بیبی توانایی  تالشِدنیا  اگر  ندارد.  شدن  تالشی    خدا    ه ی علباستانی، 

  ا ذهن خود ی  یهِعلمسیحی( تالشی  )وسطایی    قرونِ   بود، تالشِ  جهان

  داخلی. انسانِ   جهانِ  هعلیخارجی بود و دومی    جهانِ  علیهاست. اولی  

انسانی    قرونِ که  اوسطایی  بهخیره  نگاهِ» ست  معطوف  درون   اش 

 ، فکور.گرشه یاند، انسانی «است 

حکمِت  جهان  دانشِباستانیان    کمِتح تمام   تمام  ها مدرن  بود، 

 . ست ا خدا دانشِ
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از  یهودیان  ازجمله)کافران     مسئله   اکنوناما    ،شدند  غفار  نجها( 

ا و  از خود  که  بود  یا  بی  گر یدعبارتبه   ؛شوند  فارغز روح  این  روح 

 خدا شوند. بی

مدت   برای  روحتقریبا  تا  کوشیدیم  ما  سال  هزار  را  الدو  قدس 

ما بسیاری از ذرات تقدس   اندکاندک خود درآوریم و    تحت کنترلِ

زی اما  را  له کردیم،  پاره و  پا  نو تحت پیکلغو  حریفِر  از  ر همواره 

ظهو تغییریافته  نامی  یا  میشکل  الوهیت ر  هنوز  روح  را، کند.  اش 

تنزه  شاتقدس است.و  نداده  دست  از  را  زدن    مطمئنا   اش  بال  از  او 

شک او دیگر  ما دست کشیده است، بی سر    فرازِ  برای  همچون فاخته

قدیسان خراتنها  را  نمیش  میسند  اجازه  و  عوامدهد  کند  ا  که  و  به 

انسان هنوز برای من   بشریت، یا روحِ  اما به عنوان روحِ  ؛دست یابند 

د ما شود که  نامحدو   داراییِاست، هنوز تا اینکه    بیگانهیا تو روحی  

یک چیز   درهرحالفاصله دارد.  شامیاندازمیل خود به دور  هببتوانیم 

علنا و  داده  رخ  قطع  طور  مس  تاریخِ  پیشرفِت  به  از  را  بعد  یحیت 

آنکه روحدایت  ه  برای  بود  این چیز کوششی  است.  را  الکرده  قدس 

انسان  بیشتر بشری به  را  آن  انسانیها  کنند و  نزدیکا  آن  به  را  تر  ها 

که    ینهماز    نهایتا  .سازند بود  عنوان القدس  روحطریق  به  توانست 

تحِت  «بشریت   روحِ» و  شود  مثل  مخ  عباراتِ  ادراک    ی ایده»تلفی 
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تر، آشناتر و جذاب  «عمومی  انیت، بشردوستیِ، انسانسان  وعِبشریت، ن

 د.نتر جلوه کپذیرشلقاب

بل دستیابی  قدس برای همه قاالاندیشد که روحآیا اکنون فرد نمی

و نوع بشر را در خود   ببردی بشریت را به درون خود  ست؟ که ایدها

 و شکل دهد؟ بدهدهستی 

ش دزدیده  ابودن  یافتنیندست اش برهنه نشده و  ز تنزهخیر! روح ا

  چراکه ما نیست،    ست، داراییِنشده است. او برای ما قابل دسترس نی

م  من  روحِ  بشریْت  روحِ است  نیست.  به    آلِ ایدهمکن  و  باشد  من 

آنِ از  را  آن  من  فکر،  یک  بخوانم.    عنوان  بشریت    یاندیشهخود 

به   این را  به من است و من  این طریق  متعلق  از  ت ثابشکلی مکفی 

آنکنم  می با    که  مطابق  دقیقا  امروز    گاهِنظر را  یخودم،  و  کبه  گونه 

قوف  مو  حالن یدرع  این اندیشهدهم. اما  ای دیگر ارائه میفردا به گونه

 نه از آن خالص شوم. ،دهم شا انتقالتوانم شده و من نه می

مان تبدیل به  در طول ز  القدسروحمیان این همه دگردیسی،    در

های متفاوتی چون ایده  های گوناگونِلبه شکشد که    «لقمط  ایایده»

 شد.  تجزیه دست ازاینمدنی و  ی، معقول بودن، فضیلِتبشردوست

می من  آیا  ایدهاما  ایده ای  توانم  آن  اگر  بدانم  خودم  آن  از  ی  را 

شده فرض کنم وقتی توانم روح را مغلوببشریت باشد و آیا من می

با  هنوز وقتی  کنم،  خدمت  آن  به  ر»ید  باید  قربانی خودم  آن  برای  ا 
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خاتمه  ؟«کنم در  باستان  خدوران  مالکیِتی  را    ود  دست جهان    به 

آن را شکست   «هیِتالو»   ناپذیرمقاومت   یاما فقط وقتی که قدرت  ،آورد

 را تشخیص داد.  «اش ی»پوچ اقتدار و  و عدمِ

با   ارتباط  در  زمانی  روحموضوع  است.  به   مشابه  را  آن  من  که 

د   تنزلِ  شبح کدرجه  و  را    نترلِادم  خودم  روی  خیالی آن 

نگااین  توانمی  قت وآن دانستم،    بیوغربیعج آن  به  که گونه  ه کرد 

تنزهشاتقدس الوهیت ،  و  را  اش  است اش  داده  دست  آن   .از  از  من 

همانمی  استفاده فرد  کنم  که  طبیعت  گونه  وفق از  بر  تردیدی  بدون 

 کند. ده میمرادش استفا

که   است  این  در   « رابطه   مفهومِ»  و  «عموضو  عِت طبی»باید  مرا 

گویی .  رابطه هدایت کند  د دادنِیا در پیونبا موضوع    سروکار داشتنِ

ی خود وجود داشته است و  نوبهموضوع جدای از موضوع به    مفهومِ

ای  گونه نبوده که فرد مفهوم را از موضوع شکل دهد! گویی رابطهاین

به آن وارد ط  بودنِ  یگانه  شویم به خاطرِآن می  واردِکه ما   رفینی که 

نیست!  می یگانه  ایشوند  به  اگویی  وابسته  چه  ن  دیگران  که  ست 

مردم   که  وقتی  اما  بزنند!  آن  بر  انسانِ   « نسان ا  ماهیِت»مهری  از    را 

های او را کنش  نآناواقعی جدا کردند و دومی را با اولی سنجیدند؛  

و  ویاز   کرده  با    هاآن   جدا    کردند. گذاری  شارز  «انسانی  ارزشِ»را 
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زندگی  باید  مفاهیم    همه جا تصمیم بگیرند،  مفاهیم  باید این است که

ست  ایای دینی  . این همان دنکنند  اکمیتح  باید، مفاهیم  را اداره کنند 

برای هگل  داداکه  ارائه  سیستماتیک  بیانی  سمت ؛  ش  به  را  روش 

-قاطع و بی  اندیشیِجزم  سویرا به  مفهومی    مهمالت برد و فرامینِ

،  قعیوا  رفته است و انسانِ  مل کرد. همه چیز در مفاهیم فرونقصی کا

شده وادار  که  من،  اساسام  قوانینِ   بر  آیا    این  کنم.  زندگی  مفهومی 

تواند باشد؟ و آیا مسیحیت در همان تر از این قانون میای شنیعهسلط

تنها   که  نکرد  اعتراف  سلطهگتن  شاهدفابتدا  کردن  قانون  تر  ی 

 ( «دست برود!یک حرف از قانون نباید از  حتی)»ت؟ سا یهودی 

گذارد. انسان به م دیگری روی میز میسادگی مفاهی  لیبرالیسم به

به جای عقیدتی یا    «علمی»ی کلیسایی،  جای الوهیت، سیاسی به جا 

ام  خ  ابدی به جای جزمیاتِ  واقعی و قوانینِ  تر مفاهیمِبه بیان عمومی

 و احکام.

فاهیم شماری از مبی  راند. انبوهِحکم می  بر جهان  ذهنحال فقط  

تا فراتر روند چه کار  که می  هاییآن ند و  لولمردم می  در سرِ کوشند 

نفی    آن مفاهیم  هاآن؟  کنندمی تا مفاهیمی جدید به جای   کنندمیرا 

مفهومِ»گویند  می  هاآن بگذارند!    انآن حکومت   شما  حق،  از  ، غلطی 

و ازدواج  حقیقت،  آزادی،  داده شک  ست د ازاین  انسان،  مفهوم  ل  اید، 
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بن اکنون  ما  که  است  این  غیره  و  می حق  ترتیب   «نهیم. یان  بدین 

 رود.مفاهیم به پیش می آشفتگیِ

م با  جهان  بیتاریخ  مطلق  ا  قادری  روح،  و  کرده  رفتار  رحمانه 

توانند که میمن نگاه کنید  بار  های رقت . شما باید به کفشاست   گشته

-تواند سیب د، به نمک من که میت کننافظ ی شما را محپاهای برهنه

تواند  من که مالکیت آن می  داریِکند و حکومت هایتان را لذیذ  زمینی

نیازی رها از هر  نباید به سراغ    شما را فورا    بروید.   هاآنسازد؛ شما 

باید   بی  هااین  یهمه  استقالِلانسان  دیگرشماو  چیزهای  را   ر 

بندی شوند  چیزی رتبه  عنوانبه  باید در ذهن او    هاآن تشخیص دهد:  

نمی بر  که  شد    هاآن توان  با  چیره  از   هاآن و  باید  و  کرد  برابری 

اعتنا کند و احترام   هاآن به  دسترس او دور نگاه داشته شوند. او باید  

انگشتان اگر  او  بر  وای  میلاگذارد،  را  دراز  ش  را ورزانه  آن  ما   کند. 

 خوانیم. می «بودن 1کج دست »

هیچ چیز! همه   واقعامانده است، آری،    نزدماناچیز  نه  گدایانچه  

شده و ما نباید برای چیزی اقدام کنیم مگر آنکه آن را به ما ه  ردچیز بُ

کنیم. شما نباید سوزنی بخشنده زندگی می  مرحمتِنها با  بدهند. ما ت

 
از اصطالحی مربوط به دست و انگشییتان اسییتفاده کییرده کییه معنییای  یسندهنو  1

 م. – دهد.بودن میکج  متمایل به دزدی یا همان اصطالحِ فارسیِ دست 
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داشته باشید. آن را از   جازهااز زمین بردارید مگر آنکه برای انجام آن  

دهد ! فقط وقتی او به شما اجازه میاحتراماز    گرفت؟ید  چه کسی با

آ وقتی شما می  ران  که  فقط  باشید،  داشته  دارایی  عنوان  به به  توانید 

دارایی آن    عنوان  میگذارید  احترامبه  زمان  آن  تنها  را  ،  آن  توانید 

اندیشه  نباید  بپرورابردارید. شما  در سر  بزنید،  ای  نید، هجایی حرف 

شوی مرتکب  ک کنشی  فقطد  به    ه  باشید،  گرفته  از خود  را  آن  مجوز 

. و چه داریداخالقیات، منطق، یا بشریت دریافت    ازا  جای آنکه آن ر

الزامشاد و   رحمانه ورز، مردم چه بیانسان میل  یای  هست  خالی از 

 هالک کنند. الزام  کوشیدند تا تو را در قربانگاهِ

در تاق  اطرافِ  اما  بقربانگاه،  سر  کلیسا  و   نندکمی  لندهای 

می بلندتر  و  بلندتر  مدام  است،    آنچهشوند.  دیوارهایش  محصور 

آن    توانیدنمی  توانید به آن نزدیک شوید،است. شما دیگر نمی  مقدس

-بلعد جیغ میای که شما را میاز گرسنگی  کهیدرحالرا لمس کنید.  

اطرافِ  ،کشید دیوارها  در  یافتنِ  این  از    برای  کفرآمیز    آنچهاندکی 

بزرگد و حلقهخیچرمیاست   مسیرتان  بزرگهای  و  میتر    شوند. تر 

و شما به دورترین کران   ردیگی برمآن کلیسا کل جهان را در    یزودبه 

و  رانده   دیگر  قدمی  شد.  است.   مقدسات  جهانِخواهید  شده  فاتح 

درونِ در  پس    شما  شد.  خواهید  غرق  هست   هنوز  تامغاک  زمان 
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کفرآمیز در آنجا که عطش    امرِ  بالِدنبه  شجاعت به خرج دهید، دیگر  

جسامی نگردید،  درها خورند  سوی  به  کنید،  خیزش  که  ورزید  رت 

از ا تقدس را ببلعید آن را محراب. اگر شم ، به سوی خودِیورش برید

  مذهبی را هضم کنید و از آن رها خواهید شد! 1اید! نانِ کرده خود آنِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 م. –  ست.اشای ربانی راسم عده شده در ماتفی مورد نظر به معنای نان اسواژه 1
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II. آزادگان 

 

ارائه شدند.   ها در دو دستهمدرن  ستانیان وا ته بگذش  هایشخبدر  

است   دسته  طورن یاممکن  عنوان  به  آزادگان  که  آید  نظر  ی سوم،  به 

د توضیح  مجزا،  و  ممستقل  آزادگان    طورن یاشوند.  یاده    تنها نیست. 

ها به این دلیل در  هستند و تن  «ها مدرن»ترینِ  مدرن  نآنا.  دناتر  مدرن

حاضر    آنچهو اند  به زمان حال   که متعلق  د انه ه شدبخشی جدا قرار داد

در   را  ما  توجه  میباشد  من  اینجا  عنوان    «آزادگان» طلبد.  به  فقط  را 

اما باید با توجه به مفهوم آزادی به    ،دهممی ارائه    «هاللیبرا»ی  ترجمه

یاری چیزهای دیگر  همچون بس)دهم.    ارجاعبعدتر خواهد آمد    آنچه

 هیز کرد.( پر شانشی پشایپ معرفیِتوان از که نمی
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خوانند  مطلقه می  سلطنِت  جامِ  آنچه  در قرن هجدهمآنکه    از  پس

شد کشیده  سر  ته  نوشیدنیتا  که  دریافتند  مردم  مزه،  انسان شان  ی 

درخ  هاآن   –دهد  نمی دیگر  فنجانی  که  بودند  مطلع  واست  به خوبی 

ک آنجا  از  پدرنکنند.  رغمِم  انِه  به  بشرنو»چیز  همه  ا  در   «ع  بودند، 

 نگاه شود.  هاآن گونه به اینخواستند که نهایت می

چیزی   ما  در  آنکه  هم  یبشرریغهر  نیز  ما  به ببیند،  او  در  چنین 

غیرِ بشر،  نوع  با    نوع  جای  و  دید  خواهیم  هم بشر  چیزی او  چون 

 هبا را  کسی ماگر    یاز طرف   هیم کرد؛خواجدای از نوع بشر برخورد  
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با    یبشرریغزشناسد و از ما در مقابل اینکه رفتاری  بشر با  نوعِ  عنوانِ

عنوانِ به  را  او  ما  کند،  محافظت  بشود  نگهبانْ   محافظِ  ما  و    حقیقی 

 .خواهیم کردتکریم 

از   باشیم و  کنار هم  بگذارید در  همدیگر محافظت    انسانِاکنون 

آن    وقت آنکنیم،   را    محافظِتما  نیاز  -می  بودن-هم-ارکندر  مورد 

همین در خودمان،یابیم و  کنار هم آن  در  طور  در    ،هستند  هایی که 

وع  ن» شناسند و به عنوان  شان را میانسانی  که شرفِ  هاییآن   دوستیِ

می  «بشر هم  کنار  کنارِدر  ماندنِ   مانند.  که   دولت ما،    هم  ما  و  است 

 هستیم. ملتمانیم، کنار هم می

بشر   نوع  فقط،  دولت ملت یا    عنوانبه    نماماندن -هم-در کنار  ام

خارج  های دیگر  جنبه  از  ان فرد عنوبه   هستیم. اینکه ما چگونه خود را

مقهورِ   سازیممی آنجا  در  تمایالتِ  و  میطلبانهنفعت م  چه    ، شویم ای 

ما   تیِدولعمومی و    زندگیِ  ؛ما مربوط است   شخصیِ  فقط به زندگیِ

 « خودمدارانه » یا    ییربشرغ  آنچهاست. هر    ی خالصبشر  یک زندگیِ

یابد و  درجه می  تقلیلِ  «ای شخصی مساله»چسبد، به  ما می  است و به

از    دولت ما   مشخصا  مدنیجامعه»را  هسته   «ی  فعالیِتکه   ی 

 دهیم.است، تمیز می «خودمدارانه»
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حقیقی ملت است، اما فرد همواره خودمدار است در نتیجه    انسانِ

ی خوفردیت  انزوای  جای  یشتن ا  که  و  نابرابریِناسازی  و   گاری 

را  خودم خود  و  برکَنید  را  است  ساکن  انسان    مالاک دارانه  وقف 

یا   ب  دولت حقیقی، ملت  انسان رتبه  هکنید. آن زمان شما  داده   عنوان 

هر  می و  که  آنچهشوید  ب  را  است متعلق  انسان  داشت.   ه  خواهید 

انسانِدولت  ب  حقیقیِ  ،  متعلق  را  بنهنام می  شه خودشما    ه شماد و 

 دهد!را به شما می  شاحقوقانسان خواهد داد.  «انسان  قِحقو»

 گونه است.ها اینهودت نسخ

که    1توده تفکر  این  نیست جز    انسانِ رفته،  همروی   دولْتچیزی 

ارزشِاحقیقی   و  شهروندِ  انسانیِ  ست  که  است  این  در   دولت   فرد 

ت. رش اسواالترین افتخا   دنبالِبودن به  -خوب-باشد. او در شهروندِ 

-نمیشده  منسوخ  «خوب بودنِ  مسیحیِ» ز  واالتر اچیزی  حداکثر    او

 . داس شن

 یمرفه  مرفه گسترش داد. طبقاتِ  توده خود را با نزاع با طبقاتِ

و با عنوان    کردند میرفتار    «ی سوم طبقه»قیدی با او به عنوان  یکه با ب

 
بودن است و هم بییه ی شهروند و شهروند هم به معن das Buergertum یواژه 1

 م. –از شهروندان است.   یابدنهمعنی 
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دنمودندمی  شانینفر  اراذل  بیان  به  زمان  .  این  در    نظامِ   ،دولت یگر 

-زاده برای پست ه بود. فرزند یک اشرافشناختبه رسمیت  اتی را  طبق

انتخاب می ه  را  عوامْ  ترینِشد که شاخص ایی  آن  در   بیهوده سودای 

ا  سر کردند.   علیهمدنی    اساتِحسداشتند.  شورش  موضوع  این 

 یجمع  منفعتِگذاری بس است! بگذارید همه مثل هم باشند!  تفاوت

 د دوسِتبای  دولت دنبال شود.    امجزو  شخصی    منفعتِجای    بهباید  

همه  مردمِ باشد و  برابر  و  را وقف    آزاد   «جمعی  سعادتِ»باید خود 

! دولت شود.    هاآن آل  هدف و ایده  دولت حل شوند تا   دولتکنند. در  

 شکلِ»   گونه است و در نتیجه مردم به دنبالِ! فریاد عمومی ایندولت 

ا  ؛هستند  «دولت   درسِت قانون  در  ساسی  بهترین  در   دولت نتیجه  و 

  و   گذشت و شورها  ی قلب از همه  دولت ی  . اندیشهتصورشبهترین  

آن به  خدمت  برای  کرد  شوقی  به  بیدار  تبدیل  دنیوی  خدای  این   .

دقیق، ال معنای  به  پرستش شد. دورانی  و  برای خدمت  وهیتی جدید 

به    ،سیاسی کرد. خدمت  واال  دولت طلوع  ملت  ایدهیا  شد. ترین  آل 

بوا  لت دو  ِتمنفع خدمت  و  منفعت  آن  الترین  کار )ه  این  برای  که 

 ( واالترین افتخار. بودمنصب صاحب الزم نیست  حتما

ه گریختن شدند  شخصی مجبور ب   داگانه و مسائلِج   پس منفعِت

  خود تبدیل به شعاری کهنه شد. فرد باید    دولت و قربانی شدن برای  
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رفتار   «فانه طربی »اید  زندگی کند. فرد ب  دولت و فقط برای    کندرا رها  

آن نه  منفعِتکند  منفعِت  خودش  که  جای  به  بخواهد.   دولت   را 

شخصیت  لهیوسن یبد به  تبدیل  می  یدومی  شخِص حقیقی  که    شود 

بلکه او در من زنده   ،گردد. من زنده نیستم رابر آن محو میمنفرد در ب

خودْ  نتیجتااست.   با  مقایسه  این  پیشین  گراییِمنفعت -در  -ازیک  ، 

خودمداری   است. کلِ  دنبو-شخصی-یجنبه-فاقدِ  تگی وگذش-دخو

این   برابر  در    دولت -خدا در  و  شد  شدند،   برابرشمحو  برابر  همه 

ندا   هاآن  یکدیگر  با  تفاوتی  انسانهیچ  انسان  هاآن ها،  شتند.  ها  تنها 

 بودند. 

ول پ  حکومت آتش گرفت.    مالکیتزای  ی اشتعالاز ماده  1انقالب

اکنو او  داشت.  مینیاز  می  بایست ن  که  ثابت  در    ،است   مطلقکرد 

ما  نتیجه صاحِب تنها  و  پو همه چیز  باید  و  است  نزد    خود  لِلک  را 

نه اینکه    ،ست اها  عهتب  تصرفِ  تحِت  فقطکه  دارد. پولی    نگاهخودش  

او  دارایی باشد.  این  شان  می  دولت مدیر  به جای  این را صدا  تا  زند 

  یک حکومتِ   ی، توهمِمنطق  عملِ  . اکراه از انجامِبخشدبپول را به او  

به    لقمط باید چیزی  که  کرد. کسی  نابود  بخشیده شودرا  مطلق    ،او 

هستند   اقعیو  مالکانِها فهمیدند که خودشان  تلقی نخواهد شد. تبعه

 
 م. –  فرانسه است.منظور انقالب اول  1
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که تاکنون   هاییآنست که درخواست شده است.  ا  هاآن  و این پولِ

ن را در  ای  1یبایل  اند.مالکت یافتند که  تبعه بودند به این آگاهی دس 

 ید ازتوانیمن نم  اگر شما بدون رضایِت» دهد:  رح میاندک کلماتی ش

چقدر    شرِ شوید،  رها  من  از  توانید  میدارایی  یا  خودم   آنچه از 

اجتماعیِ  ضعیِتو و  شوید؟    ذهنی  رها  است  داراییِ  هااینمن   همه 

 ،دارم  یکنم؛ من حقمین هستند، مثل قطعه زمینی که در آن کشت  م

  ای لی به گونهیبا  سخنانِ  .«ضع کنمم که قوانین را خودم ودار   یمنفعت

به    ملت  ب یترت  نیبد   مالک هستند.  همه  قطعا  اکنونگویی  که  ست  ا

جای به  حکومت،  این    شهریار  جای  شد.  ارباب  و  مالک  به  تبدیل 

  « آزاد   مردمی»،  « اجتماعی  آزادیِ»  عناوینِگرایان تحت  آلدوره را ایده

 . کنندمیان  بی دست ازاین و

بارر  2اوتن   اسقفِ  ی بیانیه  1789جوالی    8  در اهمیتِ   3و    تمام 

 کاملِ   ناتوانیِگذاری را کنار زد و  در قانون  افرادی  فرد و همه  ریِظاه 

. زمانی بودشده    ارباب  نمایندگانْ  اکثریتِگذاران را نشان داد.  قانون

اسی ارائه  گیری برای قانون اسایر  جهِت  ایکه در نهم جوالی برنامه

 
اسییون و از رهبییران دان و فرامشییناس، ریاضیییهژان سیلوین بایلی یییک سییتار 1

 م. – سه بود.فران دایی انقالبتاب سیاسی بخش
2 Autun 

3 Barrere 
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حکومت تنها دارای قدرت است »که    ندکخاطرنشان می  1میرابئو شد،  

در شانزدهم جوالی   «.هستند  حق  مهکه منبع ه   اند مردم تنها    ؛حقنه  

در   «نیستند؟  قدرت  تمامیِ  آیا مردم منبعِ» زند:  بانگ میهمین میرابئو  

منبع همه راستی در   2!زوری  ههمهمچنین  و  هستند  ی حقوق  نتیجه 

نیح   نجا جنسِای آنکه دارای  »است.    رتقدشود و آن  ز آشکار میق 

 . «دقدرت است، حق دار

  ها که تحِت بارون  مرفه است. در واقع حقوقِ  طبقاتِ  توده وارثِ

توده گذاشته    ، فقط در اختیارِه بودگرفته شد  هاآن از    «غصبی»   عنوانِ

»به   هویژ  حقوقِی  شد. همهیخوانده م  «ملت »توده اکنون    چراکهشد.  

بد  «ملت   یهادست  شد.  اینکه    هاآن سان  ینبازگردانده  حقوق  »از 

شدند. از این زمان به   4« حقوق »و تبدیل به    ستادندی بازاباشند    3« ویژه

درخوا  ملت  خدماتِ  سِتبعد  و  می  عشریه  دادگاهِ الزامی  او    کند. 

برده را به ارث    گوزن و داشتنِ  گیاهان، شکارِ   برداشِت  سروران، حقِ

 
نگییار ویسنده و دیپلمییات و روزنامییهیرابئو انقالبی و نهونور گابریل ریکوتی م 1

 بییررو بود کییه حکییومتی مشییروطه  فرانسوی بود در انقالب فرانسه او یک میانه
 م. -  داد.نیا را ترجیح میمدل بریتا  اساس

. شودیمارج از قانون استفاده ِت خاره به خشونشهت ابیشتر ج Gewalt یواژه 2
 م. –
3Vorrechte  
4Rechte  
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ا یا  ه مزیت   مرگِ  ، شِب1اگوست   رمست. شب چهابرده  امتیازهای  »ا 

منصفه نیز مرفهانی بودند که   یهائت یه و    هاکمونشهرها،  ) بود    «ویژه

جدیدی از   صبحدمِ که با    ،( شدندمیمزین  اربابان    با مالکان و حقوقِ

 پایان یافت. «حقوق ملت »،  «دولت حقوق »، از « حقوق»

هم»فردیِ    هیئِتدر    سلطنت  این مقدر    «ایونیسروری  با  ایسه 

  ْت سلطنست. این  اقتدار اچیزی بی  ،«حاکم  ملِت» این    ،جدید  سلطنِت

طاقت  برابر  سخت هزار  راسخفرساتر،  و  هیچ گیرتر  دیگر  است.    تر 

مزیتی   هیچ  چقدر   سلطنِتاین    علیهحقی،  و  نداشت  وجود  جدید 

ب   قبلی  رژیمِ  «مطلقِ   پادشاهِ» مقایسه  است!  در  محدود  یکی  این  ا 

شد. از این زمان    مطلقهبه    محدود  سلطنِت  تغییر شکلِث  انقالب باع

است اما هر  «فرضیه»اعطا نشود، یک    سلطنت توسط این    هر حقی که

او ببخشد یک   ، مطلق  اشرافیتیخواهد بود. زمانه    «حق» امتیازی که 

نتیجه    ،خواست ی مطلق میسلطنت   شد و سلطنت خوانده می  آنچهدر 

چگونگیِ  شدن    از  انمطلق  قدری  به  می  دکبه  محدود  که  دانست 

 ، سقوط کرد. کوچک باقی مانده بود  هزار اربابِان هم

 
مهم در انقالب فرانسه منع فئودالیسم و قوانین آن، مالیییاتِ آن یکی از اتفاقاتِ  1

اگوست این منییع را ملی در چهارم  گذارانِ  ی آن بود. مجمع قانونو حقوقِ ویژه
 م. –اعالم کرد. 
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بخشید  را    آنچه  یبورژواز را  که  تحقق  آرزویش  سال  هزاران 

آن    داشتند و پیدا کردنِ  ؛کوشیدندمیبرای  اربابی مطلق که در    یعنی 

ن وجود  کوچکی  لرد  یا  ارباب  هیچ  او  بتواند  برابر  که  باشد  داشته 

رااقدرت را  بورژوازیگیرد.  ب  ش  تنهایی    اربابی  به  که  کرده  نمایان 

  قبولقابل او    مجوزِ  بدونِ  چیز  هیچکند و  را اعطا می   «حقی ذ  عناوینِ»

دانیم که بتی در جهان نیست و هیچ خدایی ا میپس حال م»نیست.  

 1« جز خدای یکتا وجود ندارد. 

 ه و ق، جلو آمدیک ح   علیه، یا  حق  علیه  تواندنمی دیگر هیچ کس  

اکنون فقط میا   «نادرست » ادعا کند که    ن آ   کهتواند بگوید  ست. فرد 

که یک  ست، یک توهم است. اگر فرد بخواهد بگوید  امعنی  چیزی بی

ند و این را  آن بنا ک  علیه  دیگر  حقیاست مجبور است  نادرست  حق  

برعکس   اگر  بسنجد.  آن  خراگونه  بدان  حقاو  با  در    ودِ ،  را  حق 

و   نمودها هم نفی  نادرست ر  مفهومِ  وقت آن   ،ند کلی نفی ک  به  ،شخود

داردن  که)  حق  کلیِ  مفهومِ تعلق  آن  به  بودن  منحل هم  را    ( ادرست 

 کرده است.

م  که  دکترین  این  از  معنای  همه  لذت   «سیاسی  حقوقِ  برابریِ»ا 

 هیچ ارزشی برای من قایل نیست   دولت بریم، چیست؟ فقط اینکه  می

ه  او من همچون  برای  دیگرو  بدون ی،  ر فرد  انسان هستم    تنها یک 

 
 م. – 8.4  نقرنتیا نامه اول به 1
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حکم دهد. من به    شاتفاوتآنکه اهمیت دیگری داشته باشم که به  

 به عنوان وارثِ زاده، یک شاهزاده یا حتی تفاوت به عنوان یک اشراف

غیره در  ها و  کنت   مثل)به من برسد    شا مقام منصب که  یک صاحب 

در بعدتر  و  وسطی  مطل  قرون  مقامسلطنت  که  وقه  ارثی    جود های 

رای گوناگون ب  انبوهی از حقوقِ  کنون دولت ا  دهم.داشتند( حکم نمی

و   رهبریِ  حقِ  مثالعنوان به دارد.    بخشیدن کمپانی  یک  گردان،   یک 

را   هاآن. او  دست ن یازا سخنرانی در یک دانشگاه و    ، حقدست ازاین

دارد   اختیار  در  بخشیدن  یا    هاآن   چراکهبرای  هستند  او  به  متعلق 

. ضمنا برای او فرقی  نداسیاسی  قییا حقو  دولت   وقِقح   گریدعبارتبه 

کننده فقط فت مادامی که دریا ،دهدرا به چه کسی می هاآنکند که نمی

انجرا    یفیوظان  آ برساند  به  میام  نمایندگی  که  حقوقی  از  کند که 

ما همه خوب هستیم و  ن گیرنشات می او  برای  هیچ کس    –  برابرد. 

د برای من  گویمی  دولِت حاکمندارد.    شتر از دیگری ارز بیشتر یا کم

فرمانِ که  نیست  د  ارتش   مهم  که  در  مادامی  باشد  کسی  چه  ست 

است.   فهمیده  خوبی  به  را  مطلب  دهد   حقوقِ  ریِبراب»تضمین 

معنی    نتیجتا  «سیاسی  این  میابه  همه  که  که ست  را  هر حقی  توانند 

ه ا کنها اگر شروطی رت  ،آورند   به دست شود  یبخشیده م  دولت توسط  

ر  اید دنها بکه ت  یشروطت به انجام برسانند.  پیوست شده اس  هاآن به  

عنصر )خاص    یفرد  از  جانبدارینه در  و  خصوص  آن حقِ به  طبیعِت
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شدن    افسر  حقِ  داشتنِ  طبیعِت  مثالعنوان به .  دن جستجو شو  ( 1مطلوب

ه همراه مناسبی دانش ب  میزانِ  شنوایی و  عضوِ   داشتنِ  با خودش لزومِ

عنواننجیب ما  ا  ،دارد به  بودن  اگر   زاده  ندارد.  وجود  شرط  یک 

آورد،    به دست این موقعیت را    دعوام نتوان   ترینِایستهبرعکس حتی ش 

های سیاسی رخ داده است. در میان حکومت   قِحقو  نابرابریِ  وقت آن 

شعارِ این  بیشتر    امروزی  یکی  و  کمتر  یکی  را  انجام  برابری  به 

 اند.دهی رسان

به زمانمن س )  یطبقات  سلطنِت از   دشاهانِ پا  لطنت مطلقه را  قبل 

می نام  زیادی  (  دهمانقالب  تعداد  به  وابسته  را  کوچک    سلطنِتفرد 

اتحادیهجوامعی)  هاانجمن  هااینکرد.   همچون  اشرافها (  زادگی،  ، 

مه جا  در ه فرد  ها بودند.  کمون  شهرها و ی شهرنشین،  ، طبقهان کشیش

-یم  ی کوچک تلقین جامعهاز ایخود را عضوی    داابتبایست در  می

 
به معنای  است  persona non grataکه مخالف  persona grataعبارت التینِ  1

 یاست که ممکیین اسییت از سییو  المللنیدر حقوق ب  یاصطالحلوب  عنصر نامط
 یسیی ک   ه کییار رود.ب  هاپلماتید  ژهیها و به ودولت   گریدرباره شهروندان د  یدولت

را  رنییدهیر پذکشییو  قامت درا ایحق ورود  شده است که عنصر نامطلوب شناخته 
را   ینصرع  تواندیمحاکمه م  و  ییقضا  ب یبه تعق  ازیبدون ن  رندهیندارد. دولت پذ

 م. – که نامطلوب شناخته از کشور اخراج کند.
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تس  کرد به   ،آن  1ینامهمرامآن،    روحِ  به  دوشرطیقیباطاعتی    لیمِو 

شرفِ  خانواده .  شدمیخود    سلطانِ عنوان   برای  تبارش    و  باید 

خودش  اشراف از  بیشتر  با  فرد  .  بودمیزاده    با   خودش،  گروهِتنها 

ارتباط  دولت ،  تربزرگ  با گروهِ   ست ان تواش میطبقه به داش ،  باشد.  ته 

تواند با  می  کاتولیسیسم فرد فقط از طریق کشیش در    همان شکل که

-میی سوم که اکنون شجاعت به خرج  اشد. طبقه خدا ارتباط داشته ب 

را   تا خود  پایان    به عنوان یک طبقهدهد  این وضعیت  به  کند،  نفی 

در کنار    قهطبیک طبقه نباشد و یک  داد. او تصمیم گرفت که دیگر  

دطبقا نشودت  خوانده  خ  ، یگر  ربلکه  ستایش  ود  به    کندا    « ملت »و 

تر و مطلق آفرید. سلطنتی بسیار کاملاو    لهیوسن یبد خشد.  عمومیت ب

های کوچک سلطنت   ، اصولِطبقاتی  یِقبل  یکنندهحکم  اصوِل  یهمه

میان   کرد  سلطنِتدر  سقوط  نمیندبزرگ  بنابراین  که ت.  گفت  وان 

ی آن  همه  علیهی مرفه بود بلکه به کل  بقهدو ط  علیهقالبی  انقالب، ان

اما اگر طبقات و استبدادشان شکسته    ی بود.طبقات  کوچکِ  هایسلطان

می)شد،   پادشاهمچنین  که  پادشاهِدانیم  تنها  بود  ه  شاهِ   ،طبقات    نه 

 
روحِ یِ اسییتفاده شییده کییه بییه معنییای لغییو  corps esprit deعبارت فرانسویِ  1
(esprit de( بدن )corps ) ت و ک روح رفاقیی ییی  نظور از اییین اصییطالحو م است

اسییت کییه شور و شوقِ به اشتراک گذاشته برای یک هدف خاص در یک گروه  
 م. –ترجمه کرد.   نامهمرامرا  آن توانیم
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افرادِ نابرابریِ  شهروندان(  از  ماند  آزاد شده  باقی  آیا  طبقاتی،    ن آنا ند. 

به هیچ  بودند؟ دیگر مح   «شده-سوا-هم-از»طبقه و    ونِبد  واقعا دود 

هیچ طبقه بدون  نبودند؟  خیر،    قیدِ  ای  اجتماع؟  به    چراکه عمومی 

طبقات   کنار  درای  دیگر طبقهی سوم خود را ملت اعالم کرد تا  طبقه

به   تبدیل  و  نباشد  تنها    طبقه  تنهادیگر  این  یا طبقهشود.  ملت   ،

  پروتستانِ بود؟ یک  ه  چه چیز تبدیل شدفرد به    اکنون« است.  ت دول»

، دست یافته  دولت یش،  واسطه با خداارتباطی بیبه  او    ونچ   سیاسی.

نوادگی نبود خا  اصالِت  زاده در سلطنِتیگر مثل یک اشرافبود. او د

  یک اصناف، بلکه او، مثل همه، فقط    سلطنِتیا مثل یک مکانیک در  

می  ارباب تشخیص  و  درا  ه ب  آنان  که  ، «ولت د»کرد؛  می  قیتصداد 

 کردند.را دریافت  «شهروند »  برابرِ عنوانِ ش همه اگزارانعنوان خدمت 

  این است که   ست، شعارشا  شایستگی  آریستوکراسیِ  بورژوازی

  علیهِ   بورژوازی  .«را بر سر گذارد  شاتاجکه شایسته است  بگذارید آن»

  آریستوکراسیِ آن  )او  برای    چراکهجنگید    «تنبل»آریستوکراسیِ  

-( آنکه متولد میدآمده بو  به دست ت و شایستگی  صنعکه با    نعتیص

نیستممینه   و  ست ی»آزاد« ن  شود آزاد  نیز هنوز    انسانِ بلکه    ، طور من 

است   «ستهی»شا  یا حکومت،  یا  پادشاه،    صادقِ  خدمتگزارِ  کهآن،  آزاد 

تمردمی   که  هستنهاحت حکومت است  اساسی  قانون  با  مطابق   .دی 

  ت به دس  « راهاشایستگی»   یتاریا به عبآزادی    ، خدمت  از طریقِفرد  
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-کرده باشد. فرد باید شایسته  آورد، حتی اگر فرد به ممونا خدمت می

 دولت   روحِآنکه به    د.آن باش  ، اصول یا روح اخالقیِدولت   ی خوبیِ

شاخه   خدمت هر  در  او  بگذاریم  است.  نیک  شهروندی  ی  کند، 

کهصادقانه صنعتی  کند.  می  ی  زندگی  نگاهِخواهد  نوآ  در   ورانْ او 

نان» و  آب  بی  تجربه  ر   «هنری  مغازه  کنندمیا  تنها   « لی مع»داری  و 

موقعیتی    .ست ا دنبال  به  که  اندازها  دولتیروحی  به  آنکه  ست  ی 

النهمیتجارت   تا  را  کند  فرد   پروبالاش  هر  و  خود  برای  یا  دهد 

 ست.ا  داریمغازه روحِ  دیگری مفید شود مشابهِ

  ه آسود   برای چه آن عامیِ)د  ونان، آزاد حساب شاما اگر شایستگ  

آ  وفادار کمبودِ  منصِبیا صاحب  خواهد، می  شان قلب را که  زادی  آن 

مطیع، انسانی آزاد    خادمِاند.  احساس کنند؟( پس خدمتکاران آزادگان

مهمالتِ مفهومِکنندهخیره  است! چه  این  این حال  با   بورژوازی   ای! 

  که وابستگیِ د  هگل موفق شدن   شالسوفیف  شاعرش گوته و  ست کها

ها آنکه به  کنند. تن  را ستایش  عینی  از جهانِ  شااطاعت و    سوژه به ابژه

  ، « دسازیمکامال وقف آن  خود را  »و  کند  میبزرگ خدمت    خواسِت

آزادیِ متفکران   به  میان  در  است.  یافته  دست  خواسْت  ،حقیقی   این 

  کرد و انسانِ میلیسا قوانینی کلی وضع  بود که مثل کشور و ک   منطق

میلهم پشت  را  ازنفرد  می  تبشری  افکارِ  هایی  مشخص قرار  او    داد. 

چیز  می چه  عمل    بایست می  فرد  کهاست    درستکرد  آن  اساس  بر 
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مردمی   به   از خادمینِ  «ترنطقیم »کند.  عمدتا  که  ندارد  صادق وجود 

 شوند.شهروندانی نیک خوانده می  دولْت  عنوان خادمینِ

 دولِترا  باشید    ایوب فقیر  ونیا چ   ثروتمند  1س اینکه چون کرزو

انتخابِ به  می  توده  باید    گذارد،خودتان  داشته    «نیک  گرایشِ »فقط 

این موضوع به همه را   ندنِخواهد و قبوالباشید. او این را از شما می

در نتیجه او شما را   .آوردبه حساب می  مسئله ترین  ضروری  به عنوانِ

را تحت کنترل    «نامساعد   ظرِن »،  داردمیگاه  دور ن«  های شر انگیزه»از  

گفتمان  آوردمیدر فتنهو  کرانگیز  های  پاک  و  سانسور  تحت    دنِ را 

با فشارِنشانه -چال ساکت میی سیاههامجازات در پشت میله  ها یا 

مردمی   .کند دیگر  سوی  نیک »که    را  از  عنوان   «گرایشی  به  دارند 

نیک    شِبا گرای  ط مردمِی جهات توسد و از همهگمارسانسورچی می

او شما را  کند. اگر که  به شما اعمال می  خالقیا  ثیرِات  ،نیت و خوش

به  نس کرد   « های شرانگیزه» بت  پیگیرانه  ،ناشنوا  یتان  هاتر گوشسپس 

 .ساخت نیک باز خواهد  هایانگیزهرا برای 

دوره می  لیبرالیسم،  بورژوازیی  با  مردمآغاز  خواهند می   گردد. 

-ازاین و    «ست متناسب با زمانه ا»آنچه    ت،سا  « منطقی»  آنچهببینند که  

زیر از لیبرالیسم که قرار بوده    . این تعریفِدر همه جا دایر شود  دست 

ستایشِ شود،    در  بیان  می  کامالرا    شاوصیاتخصآن  دهد:  نشان 

 
 بود. هیدی( پادشاه لالدیاز م شی؟ پ547تا  الدیاز م شیپ 595)از   کرزوس 1
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ما   موجودِ  لیبرالیسم چیزی جز آگاهی بر منطق و اعمال آن بر روابطِ»

یک    .«نیست  آن  یک«منطقی   نظمِ»هدف  یک  «اخالقی  رفتارِ»  ،   ،

منطق  ی و فردیت. اما اگر  قانوننه آنارشی، بی  ،است   «مشروط  یِآزاد»

ست  ازمان زیادی    آید. هنراز پا درمی  شخص  وقت آن شود،    فرماحکم

بلکه آن را به عنوان چیزی ضروری    ،که نه تنها امر زشت را شناخته

به درون خود  خودش  برای وجودِ ب  دانسته و  او  شرور  ه  برده است. 

-دری جلو میها به قدین نیز تندروترین لیبرال  نیاز دارد. در قلمروِ

که می ببینروند  عنو  نیمدارترن یدکه  ند  خواهند  به  نیز  ان یک  انسان 

-می   نآنا.  شودمیتلقی  ،  دار دین  یک شرورِ  گریدعبارتبه   ،شهروند

 ید اما هیچ کس نبا  ی برای ارتداد نبینند.ادگاه دیگر هیچ دکه  خواهند  

با اشدِ  ،ش کندشور  «منطقی  قانونِ»  علیه او  انده  مجازات ترس  وگرنه 

آزاد یا ادراکی از شخص یا من    شود جنبشِخواسته می   آنچه.  شودمی

ی آن را  منطق و سلطه  قلمروِ  گریدعبارتبه ست، بلکه منطق است  نی

خدا، بلکه به  دقیقا برای ایمان یا    نه   ؛اندمتعصب ها  خواهند. لیبرالمی

و ادب را    کمبودِبه هیچ وجه    ن آنا.  شانارباب،  منطققطع برای  ر  طو

  نقشِ   ن آناتابند؛  برنمینفس و خودمختاری را نیز    ی نتیجه توسعه  در

 .کنندمی حاکمان بازی  را همچون مستبدترینِ ننگهبا

سیاسی» کنیم؟  «آزادی  برداشت  آن  از  باید  چیز  چه  ما   احتماال ؛ 

قوانی  دولت از  فرد    استقاللِ برعکس،  ن  و  خیر،  به   انقیادِآن؟  فرد 
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؟ به این دلیل که فرد «آزادی »   گویند[می]  و قوانین آن. اما چرا  دولت 

ای مستقیم  ، بلکه در رابطهاست   شدهجدا ن  دولت ها از  دیگر با واسطه

نه مادو  چراکهارد.  با آن قرار د  بالواسطهو     نِ او یک شهروند است، 

حتی    کسِ نه  ع  مادونِدیگری،  به  شخص نشاه  یک  تنها    ،وان  بلکه 

عنوان    ونِماد به  او  این    آزادیِ  .«کشور   عالیِ  مدیرِ» کیفیت  سیاسی، 

فازِ  بنیادیِ  دکترینِ جز  نیست  چیزی  و    دومِ  لیبرالیسم  پروتستانیسم 

با    کامال می  «دینی  آزادیِ»موازی  آیا  پیش  دومی    توانمیرود.  از 

او قصد    آنچه.  نتوامیجز آن را  برداشت کرد؟ هر چیزی    استقالل را

ابراز   واسطه  استقاللِ  ،کنددارد  اسا  هااز  کشیشانِ تقالل  ست.    از 

فسخِ بودن »  واسطه،  داشتنِ  «عامی  نتیجه  در  مرابطه  و  و  ای  ستقیم 

دار باشد  دین  این فرض که فردْخدا. فقط با  با  با دین یا    بدون واسطه

-نای بدونع دینی به م  زادیِ. آگردددینی برخوردار    تواند از آزادیِمی

نیست -دین کردنِب  ،بودن  درونی  رابطه  لکه  و  با بیای  ایمان  واسطه 

قلبی ای  دین مساله  ،دارد  «دینی   آزادیِ»که    سیست. برای آن ک ا  خدا

او مسالها برای  این  به خودشای  ست.  و مساله»و    متعلق  ای جدی 

که  نزد  است.    « مقدس هم  «سیاسی  آزادیِ» آن  به  نیز  گونه  یندارد 

ممساله  یک  دولت  است.  اساسی و غیبیای  سالهی جدی و مقدس   ،

 د. متعلق به خو
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ند،  هست  آزاد  دولت و    1پلیس ست که  ا   سیاسی به این معنا  آزادیِ 

 گونه که آزادیِ ینی به این معناست که دین آزاد است. هماند  آزادیِ

دست  دارد. نه اینکه من از  وجدان بر اینکه وجدان آزاد است، اشاره  

ام. این به معنای  شده  رها  اه آن و از    هستم  وجدان آزاد  ، دین و دولت 

ست که به من حکم  اقدرتی    نیست بلکه به معنای آزادیِ  من  آزادیِ

و  می تحراند  درمیمرا  انقیاد  معنات  این  به  از  ا  آورد.  یکی  که  ست 

آزاددولت   مثل،  سالطین وجدان  یا  دین  دین، ت دولند.  هست  ،   ،

من است.    آنان بردگیِ  آزادیِو    کنندیمطین مرا برده  این سال  ؛وجدان

مورد   این  این  ضرورتا  انآن در  پیروی    از  هدف  »که    کنندمی اصل 

می تقدیس  را  ه   .«کندوسیله  رفااگر  یک    دولت  هِدف  جنگ  است، 

است وسیله شده  تقدیس  قتل  ی  است،  دولت  هدفِ  عدالت  اگر   ،

  ؛ ودش« خوانده میدام اع »  و با نام مقدسِ  ست ای تقدیس شده اوسیله

قا  آنچههر    دولت  که  سرویس را  اوبل  به  -می  قداستست،  ا  دهی 

 . بخشد

کند، به هیچ  که لیبرالیسم حسودانه به آن نگاه می  «فردی  آزادیِ »

 من ها متعلق به  ی کنشآزاد که همه  کامال  ه به یک خودمختاریِوج 

 
1Polis - بییه معنییای  طییورینهمو دهیید که در یونانی معنای لغییویِ شییهر را مییی
هییا در یونییان شییهر-شهروندان است. همچنین به معنای دولت   یبدنهروند و  هش

 م. – است. مدنظردر اینجا  ن است که این معنا باستا
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نمی اشاره  دارد.  داللت    اشخاص  استقاللِبه    صرفابلکه    ،کند باشند 

مسئولیت نداشته باشد.    سانیانست که نسبت به هیچ  اکسی    آزاد  فردِ

و ما اجازه نداریم به شکل دیگری آن را    -این معنی  ظر گرفتنِبا در ن

 گریدعبارت بهست و  اآزاد    تینه تنها حکمران دارای فردی  –معنا کنیم  

قابل مدر »یم که او خود را  دان می)  ی نداردها مسئولیتنسبت به انسان

مسئولخدا همه  داندمی  «  بلکه  ن»(،  قانون  فقط  به    . اند«مسئول سبت 

نوع   آزادی  این  طولِاز  قرن،    انقالبیِ  جنبشِ  در    استقاللِ   براین 

یا    خواسِت شد.    1پسندیممی-گونهاین -ونچآزاد   رونیازاپیروز 

می  حکمرانِ اساسی  از  قانون  خودش   خصوصیِت   هرگونهبایست 

تا به    ،فردی محروم باشد  ی تصمیماتِهمهشخصی عاری شود و از  

شخص،  عنو یک  عنوان  ان    « شخصیِ  آزادیِ»،  ی ردف  انسانِ یک  به 

نکند.   نقض  را  شمایلِ   حکمران  شخصیِ   خواستِدیگران    در 

به خوبی حدس زد   توانمی است.    گشته  اساسی محو  قانونِ  حکمرانِ

حکمرانِ نف  که  را  چیزی  چنین  همینمیی  مطلق  اما  وانکند.  مود  ها 

کهنکنمی مسیحی»  د  بهتری  «حکمرانانی  هستند.به  آن  معنای    آنان   ن 

 چراکه تبدیل شوند،    ناب  روحانیِ  به یک قدرتِ  هدف باید  برای این

 این قدرتِ   .( )خدا روح است   است   روحی  هسلط   مسیحی فقط تحِت

 
شده و عبارتی ست که معموال توسییط حییاکم در این جمله به فرانسوی نوشته  1

 م. – شد.طلقه بیان میدوران سلطنت م



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

213 

 

حکمرانِفقط    دائماناب    روحانیِ اساسی    توسط  ه  گشت   ارائهقانون 

تا حدی   است،  ی ایستادهیتشخص  چ خصوصیِتهی  است. آن که بدونِ

روحِروحا یک  عنوان  به  که  شده  عنوان  یع ی رطبیغو    محض  نی  به   ،

رتبهایدهیک   می،  پادشاهِگرددبندی  یک   اساسی  قانونِ  .  درستی  به 

اصدارنده  ؛ست ا  مسیحی  پادشاهِ دائمیِی  و  در   اصلِ  لی  مسیحی. 

عی  واق  حکمرانِ  گریدعبارت به  –فردی    روِ، قلماساسی  قانونِ  سلطنِت

دارای   می  پایانِ  به  –است    خواستکه  نجا  ای  در  نتیجتارسد.  خود 

از همهغالب می  فردی  آزادیِ استقالل  دیکتاتورهای فردی،  شود.  ی 

را   پسندممی-گونهاین-چونتوانند  که می  هاییآن ی  الل از همهاستق

وضعیِت یک  این  کنند.  دیکته  من  یک   ،مسیحی  کامال  گیِزند  به 

 است. هشد روحانی ندگیِز

توده تمام  رفتار  کمال  ها  تجاوزِ  لیبرال و  هر  به   یشخص  است. 

برمی  نفرتِ  دیگریْ  حریمِ را  که  مدنی  ببیند  شهروند  اگر  انگیزاند. 

  است   انسانی  لق، لذت یا خواسِتمتکی به خُبه عنوان یک فرد  سی  ک

را به  فورا لیبرالیسم  ،  ( اشد« تنفیذ نشده بقدرت واال»که توسط یک  )

م  «خودمختاری»و    وردآیممیان   جیغ  از  یرا  شهروند  کشد. خالصه 
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برابر  آزادی در  می(  1لوایح)  دستورات  آنچهاش  دفاع  خوانده  شود، 

این ایده    دستوراتْ  «ق ندارد به من دستور دهد!هیچ کس ح »کند:  می

با خود حمل می باید خواسِتنکنرا  دیگ  د که من  انجام  انسانی  را  ر 

بریک  ی  هسلط   قانون،  کهیدرحال  ،دهم بیان   را  دیگرفردی    شخص 

فردی دیگر    ، آزادی یا استقالل از خواسِتهاهتود  نکرده است. آزادیِ

آزادیِ را  آن  فردی  است؛  یا  چ می  شخصی  بودنِ  ونخوانند   آزاد 

معنا این  به  گونها  شخصی  به  فقط  که  هیچ ست  که  باشیم  آزاد  ای 

بدین معنا   یا  .خرج کند  رااست    من  از آنِ  آنچهنتواند  دیگری    شخِص

دیگری    ه انجام دهم، به امرِمن دوست دارم یا ندارم ک   آنچه است که  

تی  لیبرالیس  زادیِمطبوعات نیز یک نوع آ  بستگی نداشته باشد. آزادیِ 

-شخصی می  خودراییِیک    عنوانِ  با سانسور به  ست. لیبرالیسم فقطا

 «وعات مطب  نینِقوا»با  است تا    ایلبه شدت م  رطرفِ دیگاما از    ،جنگد

  های مدنی آزادیِ البرلی  گریدعبارت بهمت کند.  ظالمانه حکو  هاآنبر  

را   خودشاننوشتن  . مدارندقانون  هاآن  چراکه  ،خواهندمی  برای 

برای  نوشته لیبرالی،   پیگردِ  هاآن هایشان  مطالبی  تنها  ندارد.  قانونی 

 
 ordonnanceیک  دولت فرانسه . درنوشته شده است  nnanceordoبه فرانسه  1

فییاوت از قییانونِ کییه مت  شییودیمحکمی ست که توسییط مجمییع وزرا تصییویب  
واژه حفییظ شییود از پارلمانی است. برای اینکه فرمِت سیاسی و قانونیِ   یبهمصو 

 م. – معادل الیحه استفاده شد.
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ای ارند.  ی چاپ شدن د ونی اجازهقان  ، مطالِبگریدعبارتبه  ن  در غیر 

به    نناآ  «مطبوعات   قوانینِ»صورت   تهدید    «عاتمطبو   مجازاتِ» را 

آزادیِ که  ببیند  فرد  اگر  کرد.  شده  خواهند  تضمین  ،  است   شخصی 

ترین  چگونه آشکاردر یک موضوعِ جدید دهد که یخیص نمتشدیگر 

رها   دستوراته از  فرد البت  چراکه.  گرددحاکم می  نبودِ آزادیشکل از  

ا او بسیار بیشتر  ام  ،«دارد به او دستور بدهدیچ کس حق نه »و    گشته

آن شیفته  قانون  مطیعِ  از  فرد  اکنون  است.  ساخِتشده   قانونیِ  ی 

 شده است. تعیین

وجود دارند که به هزاران   «آزاد   مردمِ»فقط    ،شهروندی   ِتدولدر  

این   .( دست ازاینو    نایما   تمکین، شهادتِ  مثل)اند  شده  داشتهواچیز  

قانون است و   دولت فقط  نه یک شخص که    اچر؟  شودمیختم    چه  هب

 کند؟! میادار را و نآنا که 

که  ها  توده دارند  منظوری  دستورِچه  هر  یا    به  شخصی 

پایه  گریدعبارتبه  بر  که  دستوری  ،  نباشد   «منطقی» یا    «علت »ی  هر 

می سادگی  کنندپرخاش  به  این  جنگیدن؟  ن  یعنی  در    «علت »فع  به 

مند و  انونمنطقی یا نیک یا ق  هن، امرِذ  «! هدفِص اشخا»  مروِقل  مقابلِ

ا  دست ازاین همان  است.  توده  «نیک  هدفِ»ین  حکمرانیِاست.    ها 

 خواهند.می غیرشخصی
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اخالقیات،   هدفِ  -  ر اصل این است که هدفاگ  ، مضاف بر این

منعِ    ، پسشدباحکمرانی بر انسان    فقط  -  دست ازاینمداری و  قانون

توسط   نبایدیکی  نیز    مثال   ،بود  قبالکه    گونهآن )  باشد  مجاز  دیگری 

 عمومی  فنیِ  وکارِکسب زادگان از  و اشرافاشرافی    ها از مناسِبهتود

فرد  1باید وجود داشته باشد. ادآز رقابتِ  .( دست ازاینو  شدندمنع می

طریقِ از  می  فقط  سدِچیزی  شود    راهِ  تواند    نسانِ ا  مثال)دیگری 

نه به    ،دستان شود( هیت  راهِ  سدِ  –یک چیز    –د با پول  توانثروتمند می

  دولت   سیادتِ  –  سیادتد تنها یک  یک شخص. از این به بع  عنوان

دیگری نیست.   اربابِ  شخصیْ  از نظرِ  پذیرفته است. دیگر هیچ کس

به   نیز کودکان متعلق    نامِ   و تنها تحِت  انددولت حتی در هنگام تولد 

دهد و  شی نمیادکُاجازه نوز  مثالد که  شونتعلق به والدین میم  دولت 

 کند.یرا اجبار م دیتعمغسل 

بر  عالوه  فرزندانِ  اما  او    دولت   این  نگاه  در  برابرند    کامالهمه 

یا سیاسی  برابریِ)» در او خودشان را خواهند    هاآن ( و  رند« دا مدنی 

 .کنندمی بترقا با یکدیگر ،کنندمیدید که چگونه با یکدیگر سر 

 
اتِ نده در حییال بیییانِ نظییرجا نیز همچنان بسیییاری مییوارد دیگییر، نویسیی در این  1
 م. –ها نظرات وی نیستند. است و این –ها  ینجا لیبرالیست در ا –گران ید
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واند خود تهر کس مین ندارد که  اد هیچ معنایی جز ایآز  رقابِت

دیگری بجنگد. مسلم است که   علیهد و  ه کند، از خود دفاع کنرا ارائ

چراکه وجودشان وابسته    ورزند،میها به شدت با آن مخالفت  فئودال

فرانسه اساسی جز   بازگشِت  رقابت است. مبارزات در دورانِ  به نبودِ

-فئودالیست کوشید و  میآزاد    برای رقابِت  یبورژوازکه    ندین نداشتا

 ردانند.را بازگ گراصنف ودند که سیستمِها به دنبال آن ب

 گرا سیستمی صنف آزاد پیروز شده است و در مقابلِ اکنون رقابِت

 .( خواهد آمددر پایین توضیح بیشتر )شود پیروز بایست هم می

که ختم    این  رکود  به  انانقالب  که  داد  نشان  فقط   درقالب  شد 

انت  ه چراک.  است  هبود  چه  واقع به  محتاطانه    قادِهر تالشی زمانی که 

ب ختمه  برسد،  و    رکود  شد  که  فقط  خواهد  زمانی  -بیازخودتا 

می  باشد  « کاری ندانم»یا    خودشدگی یورش  جلو  «  احتیاط »رد.  بَبه 

نشانه است همواره  رکود  می  چراکه  ، ی  مرز  واحتیاط    آنچه   گذارد 

شد  واقعا آزاد  خواسته  را  است  از   گریدعبارتبه   ؛ندکمیه  را  اصول 

وحشی   . جوانانِسازداولیه آزاد می  «مهارناشدنیِ»و    «ختگیافسارگسی»

  در واقع گذارند،  ار میکن  ی مالحظات رامتکبر که همه   انِو دانشجوی

بی هستندهمان  ب  چراکه  ،فرهنگان  چیزی  هر  مالحظات  هدایت  رای 

آدو آنان  دهدمی  شکل  نانی  به مالحظات نس  هفخرفروشان  فقط.    بت 

بعدتر به عنوان  ها  هماناما  ی با آن دارند.  ای منفیاغی هستند و رابطه 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

218 

 

بت با آن  ای مثو رابطه   سازندمیرها    شفرهنگان خود را در برابربی

هر   حالت  دو  هر  در  داشت.  می  آنچهخواهند  میانجام  و  -دهند 

حولِ بیمی  «مالحظات » محورِ    اندیشند  به  چرخد.  نسبت  فرهنگ 

او  ا  گراواپس شجو  دان باوحشی    آدمیست.  که  تفکرِست  محتاط   ه 

ی  بدون فکر است. تجربه  فرهنگیِدومی بی  کهی درحال  ،است   رسیده

دگرگون این  درستی  را  روزمره  میمی  تائیدی  نشان  و  که کند  دهد 

 شوند. ن میفرهنگاچگونه فخرفروشان هنگام پیر شدن تبدیل به بی

کند که این تنها ت میشود نیز ثابمیخوانده  رکود  مان  در آل  آنچه

 . ست ا ی آزادیستیزگونه شعفِ   یمحتاطانه یافتنِ  ادامه

ضدِ  ]فرانسه[  انقالب تاسیس   بر  نبودامرِ  امرِ   لیهِع بلکه    ،شده 

. از تاسیسات  یخاص  یک نوعِ   بود. بر ضدِ  بحث ی مورد  شدهتاسیس

نه حاکمیت  حاکم    نآ  انقالب بمعنای کلی[  ]به  را کشت  رعکس را. 

  ند. انقالبْ قرار گرفت  ت یحاکم  شکل تحِت  ترینِامانا به بیه فرانسوی

کشت   شرورِ  حاکمانِ را  می  ؛قدیمی  و  اما  ایمن  جایگاهی  خواست 

نوعِشده  تثبیت  کند.    بافضیلِت   به  اعطا  حاکمان   گریدعبارت به این 

سادگی   به  جایگزیانقالب  را  کرد  نِفضیلت  و )  رذیلت    رذیلت 

بار دیگر   یگر  از یکد  شانتفاوتو    ر دارندقرادر نقش خود  فضیلت 

فرهنگ تشخیص داده  وحشی نسبت به بی  جوانِ  دِهمچون تفاوت فر

 .شود( می
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خاص را عاجز   بنیادِ  این یا آناین که  تا به امروز اصل انقالبی از  

از  گریدعبارت به کند،   نرفته  اصالحی،  فراتر    ی بسیار در  است.  بودن 

تحت چیزها   به    بودبه  عنوانِ  که  شدت    « محتاطانه   پیشرفِت»به 

فقط    اند،چسبیده قرار    جدید  بیباارهمواره  قدیمی  ارباب  جای  به 

سرنگونمی هر  و  برساختن گیرد  یک  واقع  در  ما   کردنی  است. 

پیر آن هستیم.    نوعِ  وجوان    فرهنگِگذاری میان بیهمچنان در تفاوت

ی متوسط،  بقهی سوم، ططبقه  نِو با طغیا  بورژوازیوش  انقالب به ر

  –  فردی  نِساان نیز خشک شد. این    بورژوازیغاز گشت و به روش  آ

، citoyen1، شهروند بلکه  گشت،نبود که آزاد  –تنها اوست  انسانکه 

ی  ای از گونهنیست بلکه فقط نمونه  انسانکه  آزاد شد    ،سیاسی ن  انسا 

دقیقابشری   به طور  او  نمونهست.  از گونهتر   ]یعنی[ی شهروند،  ای 

 است. آزاد  شهروندِ

این   انقالب  کرد  نبو   فرددر  کنش  جوری  که  تاریخِ د  جهان    تا 

ا خواستند تبودند که میحاکم    ، ملِتملت،  مردم  این  بلکه  ،تغییر کند

چیز   همه  یک  گذارند  تأثیربر  ایده،  تخیل  منِ.  یک  ملت    مثلشده، 

می عمل  افرادوارد  ابزا  شود.  عنوان  به  را  اخود  این  برای  یده رهایی 

 د.شون وارد کنش می «ن شهروندا»  عنوانِ و تحِت نندکمی ارائه 

 
 م. –  نای شهروندی فرانسوی به معژهوا 1
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قدرتِ و    توده  دارد  را  را    هایمحدودیت   زمانهمخود  نیز خود 

اساسیِدر   در  تدول   قانون  مجوزها،  در  یا   1مشروع   حکمرانِ، 

شده    «یعادل» هدایت  خودش  است است که  دارا  ا،  ا.  بر  ساس  و 

-حکمرانی می  ریمداقانون  بر اساسیا به اختصار  ،  « منطقی  قوانینِ»

عصرِکند روحِ  رژوازیبو  .  حکمرانی    نیاییِیتابر  توسط  مشروعیت 

ی  2ایالتی  یِهازمین  اجتماعِ  مثالعنوانبه شود.  می که به  دارد  اد 

است   اشخودمختاری حد  همین  و    ،در  رفت  نخواهند  فراتر  این  از 

او  ردد،  اگر آن لطف برگ  ؛دشو گونه خوانده میاین فقط از روی لطف  

خود یادآور   به  را  شان وظیفههمواره    نآنار انداخته خواهند شد.  به دو

ا  د. ام توان انکار کرد که پدرم به من هستی بخشی نمی  مطمئناشوند. می

ای به من اهداف او ذره  مسلمام دیگر  اهکه من هستی داده شد  اکنون

نیست هر    ندمربوط  بدان    آنچهو  مرا  من  ندبخوااو  میخو  آنچه ،  -د 

انجام داد.    خواهم  مجلنتیجتا  خواهم   طبقاتیِ  عمومیِ  سِحتی 

به خوبی   ،فرانسوی در ابتدای انقالب  اجتماعِهمان  ،  3فراخوانده شده 

 
1Rechtlich   – .م 
ی رژیییم پادشییاهی دارای حقییوق و سییه ایالییت کییه در فرانسییهی به مجموعه 2

 م. – ی خاص بودند.اختیارات
عضییای مجلییس میییالدی ا 8971ر مه ست که لویی شانزدهم دااشاره به زمانی  3

 م. –  د.خوانَعمومی طبقاتی را به کاخ ورسای فرامی
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ا که  را  ز  متوجه شد  او  که  است،فراخوان  کسی  است.    کرده  مستقل 

اجتماع می  وجود  این  احمق  و  ازداشت  اگر  داشتن    حقِ  بود  وجود 

-میوابسته  پدر بود،    وضعیِت  در  آنچهرا، شبیه  خود  و    دبرنمیره  به

نیست  فرا  که  سکآنپنداشت.   الزم  دیگر  شده  بپرسد  خوانده 

میفراخوان» چه  وکننده  به  مرا  که  آورد؟ خواست  باید    «جود  بلکه 

می» بپرسد   چه  من  آناکنون  از  بعد  یک  خواهم  فراخوان    که  از  بار 

ایی که  ه نامهگان، نه اساس ، نه نمایند کنندهنه خطاب  «ام؟دهپیروی کر

اساسِ م  هاآن   بر  فراخواندهآن  بود  جمع  او   کدامهیچ ،  شده  برای 

به هر  قدرتی مقدس و غصب  او نسبت  نبودند.  یدِ   آنچهناکردنی    در 

داشت   شاقدرت نمی  مجاز،  قرار  او  هیچ  بود.    « اختیارِ»خواست 

توان می  . این راباشد  وفادارکه  خواست  محدودی را بازشناسد و نمی 

ا بتوان از  نین چیزی راگر اصال چ   -دانست    ودمداریخی  نامهاساس

داشت  اساسیک   انتظار  بندِ  ؛–نامه  هر  از  هیچ    بریده  بدون  و  نافی 

اساس مالحظه اما  مذهبینامهای.  همواره  نباید  ها  نتیجه  در  و  اند 

نامعلوم  کاره،  نیمه  قدرنیا  اه آن زده شد که چرا خودمداری در  شگفت 

 دهد.انه جوالن مییا به بیان دیگر ریاکار

دس داخلِتما اج   هایِتهاعضای  در  مجبورند  که   مرزهایی  عی 

ان رسم شده،  شبرای  دست ازاینپادشاه و    نامه، خواسِتاساس  توسطِ

انجام دهند را  این کار  نتوانند  یا  نخواهند  بمانند. اگر  این    ،باقی  باید 
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که روند»  است  ا  .«بیرون  جور ا ناسی  شوظیفه  نسانِکدام  که  ست 

 اولویترا در  ودخ و خواسِتخود  ش، باورِعمل کند و خوددیگری 

 خوداخالق باشد که از  تواند این اندازه بیقرار دهد؟ کیست که می

دیگر سعی در نابودی   ی جمعی و همه چیزِدفاع کند حتی اگر بدنه

-باقی می  رشاناختیادر میان مرزهای    آن داشته باشند؟ مردم با دقت 

انسان   که  البته  مرزهای  در    هرحالبه مانند،  ی باق  شارتقدمیان 

تواند  می  آنچهکاری فراتر از    تواندنمی هیچ کس    چراکهاهد ماند  خو

  من، یگانه مرزِ   قدرتیِگونه باشد بیمن یا اگر این  رتِقد»انجام دهد.  

رنده؟ آیا  بر مبنای احکامی بازدا  ]قانونی[  اختیارات فقط  من است. اما  

دیدگاهِم این  باید  من ارا    ستمی س  ضدِ  ن  خیر،  کنم؟    شهروندی   براز 

 « قانون هستم. مطیعِ

می پیروی  اخالقیاتی  از  ماهیِت توده  با  همه  از  بیشتر  که   کند 

ی این اخالقیات این است که فرد دش ارتباط دارد. اولین خواسته خو

یک  می کامل،  شغلی  و باشد    داشتهشرافتمندانه    کاروکسب بایست 

سق، دزد، زنِ فا  بردار،کاله  برای او انسانِاخالقی را پیش ببرد.    دگیِزن

قاتل انسانِ  سارق،  قمارباز،  انسانِ تهی  و  و  ندارد  موقعیتی  که    دستی 

 ش« را انزجارترین  عمیق»شجاع،    عامیِ  اند. انسانِغیراخالقی  سرسبک

 دهد. می ص یص« تخاخالقبی»  مردمِضد این بر 
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 وار، یک درآمدِ شایسته و است  ت، یک زندگیِتجار  توارِاس  کیفیِت

وجودشان بر   ؛ از آنجا کهاندنبنیا همه فاقدِ ، همه ودست ازاینثابت و 

  به و خطرناک یا  «مجزا اشخاصِ افراد یا»نیست به  ایمن یبنیان اساسِ

هستند و    «فردی  کنندگانیادی »فر  دارند؛ آنانتعلق  خطرناک    یپرلتاریا

دادن و در هیچ چیز برای از دست    آنان؛  دهندرائه نمیهیچ تضمینی ا

  مثال عنوان به دن ندارند. تشکیل خانواده  ریسک کرنتیجه چیزی برای  

است که به بند کشیده شده  کشد: آنکند و به بند میمی  مقیدانسان را  

ی  ولتحت کنترل داشت،    توانمی کند را  و خود را به امنیت مزین می 

-ه چیز را روی یک بازی شرط . یک قمارباز همنه  گرد رایک خیابان

-می  تباه  –ن هیچ تضمینی  دوب  –را    دیگرانکند و خود و  بندی می

طرناک  عامی، مشکوک، متخاصم و خفردِ  که برای    آنانیی  . همهسازد

جمع  « ولگرد »  نامِ  تحِت  ،هستند سبکِ  اند.آوریقابل   زندگیِ  هر 

دمندی ولگردهای خر  کهچراناخوشایند است.    انآنواری برای  ولگرد

دت تنگ به ششان  نپدرا  ارثیِ  زندگیِ  محلِ  هاآن نیز هستند که برای  

بیش از این در آن   خواهند که خود راو نمی  ،آیدکننده میو ناراحت 

م کنند.  فضای  ارضا  آنکه در پشِتآنان  حدود  یک مرزهای    به جای 

میانهاندیشه یا  ی  بمانند  آنکه  به ج رو  را  ای  حقیقتی   نوانِبه عچیزی 

آسایشِهزارا  که  بپذیرند  یناشدنصب غ و  راحتی  به  را  نفر  خاطر    ن 

م همه  ،کندیمزین  عبور  از  سنتی  حدود  انتقادِ   کنندمیی  با    و 
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شیدایگستاخانه و  خود  شکیی  برای  میشان  وحشی  شوند.  کردن 

-ثبات، بیی بیطبقه  انآن .  اندرفته -برون-اعتدال-ولگردهایی از  هاآن 

عبیا    متغیرقرار،   می  پرولتری  ارتیبه  تشکیل  به    هند.درا  آنان  اگر 

خواهند    «سرکش  اعضایی»ی خود صدایی بدهند،  هشدنابیت تث  طبیعِت

 شد. 

  خوانند. آن نوایان مییا بی  یاپرولتار  آنچه چه معنای وسیعی دارد  

بیشترین توانِکند توده  فکر میکه    سک فقر   بودیِنا  خواهانِخود    با 

خوب    وندِ! برعکس شهرخواهد بودشتباه  چقدر در ا ،  است نوایی(  بی)

این عقیده -که در تسلی  ای؛ عقیدهکندکمک می  خودبه  سخ  ی را با 

بی است:  دادن  این »رقیب  امر  ثروت ا  حقیقت  که  چیزهای    ست  و 

اساسِ بر  شده  دِخداون  حکمِ  خوب  تقسیم  نابرابر  همیشه  اند  دانا  و 

ماندنه خوا  گونهنیا او    ایتنگدستی  .«د  جا  همه  گرفته، که  بر  در  را 

آز  یِعام  انسانِ این  از  بیش  را  نمیراستین  که  ار  سهمِ   نهایتادهد   به 

صدقه آدمِخودش  برای  غذایی  و  کاری  یا  بدهد  و »   ای  درستکار 

 کند که لذتِمی  آن حس  از  بیشدست و پا کند. اما او    دردبخور«به 

تنگدستیِ  شاخاموش تارتی،  ناخشنودو    گذارعتبد   با  و    گشته   ره 

ه  بلک  ،نندکو تحمل نمی  یستندخاموش ن  آن فقیرانی که دیگر ، با  ت اس

اند. ولگردها را دستگیر کنید. عامل ناآرامی را قرار شدهو بی  وحشی

 زاند یبرانگنارضایتی  » خواهد  فرو کنید! او میچال  سیاهترین  به تاریک
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را   مردم  موجود    علیهو  کندنهادهای  تحریک  کشور   –  .«در 

 نگسارش کنید!سنگسارش کنید! س

چنین اینتقریبا    یلاستدال  د، ناراضی و همانناین افرادِ  میان  ازاما  

  کند که پادشاهی فرقی نمی «شهروندان خوب»شود: برای یافت می نیز

اساسی یا جمهوری، مهم این است که    قانونِدارای    باشد یا نوعِ مطلق  

اصول    شاناصولو    هاآن  و  شوند.  به   هان آمحافظت  که  چیست 

ی ولاصو نه    کاراصولی از  ورزند؟ نه  می  «عشق»چنین  آن این  محافظِ

-اصل طالیی. اندکیِ آن هدفِ ؛رویمیانه. بلکه ونسب اصلمربوط به 

. مالکیت در دهنده -سودمالکیتی    گریدعبارتبه   ؛ارک  و اندکیِ  ونسب 

امرِ و  داده  امرِثابت،    اینجا  است ب ونساصل)رسیده  -ارث-بهشده   )، 

گرفت کردنِ  سود  اعمال  است آ ن  نتیجه    ر( )کا  ن  در  ی  سرمایه و 

زیاده  ت.اس  کنندهکار بدون  و  بدونِ  روی،  فقط   بدونِفراروی 

حقرادیکالیسم!   وج اصل  وقِمطمئنا  مالکیِت ونسب  فقط  اما  دارد؛  ود 

از آن یا    ارثی. مطمئنا حقوقِ کار وجود دارد؛ اما فقط یک مقدارِ اندک

  و کارگرانِ سرمایه    ص است؛ بلکه کارِ ز آن متعلق به شخهیچ مقدار ا

 .است  مطیع

ای از آن بهره  خ کرد، همواره عدهر یک دوره رسوشتباهی داگر ا

از مجبورند  باقی  و  برد  در    خواهند  قرون وسطی  آن  در  باشند.  رنج 

این بود که کلیسا   ی ههم  بایست میاشتباه عمومی در میان مسیحیان 
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دا در دست  را  ارباقدرت  یا  باشد  اعظ   بِشته  اسقفان  گردد.  م  جهان 

اعتقاد نداشتند و هر دو در   «یقت قح »ه این  های عامی بکمتر از انسان

 بهرهاعظم از قدرت    نِاین اشتباه بودند. اما با این اشتباه اسقفا  افسونِ

انسان و  در  داشتند  انقیاد  از  بودند  مجبور  عامی  باشند.    رنجهای 

بودند:  که    طورهمان  هرحالبه  بردن  فر»گفته  رنج  در  را  حکمت  د 

ختند  در نهایت حکمت را آموی عامی  هاگونه انسانبدین  .«آموزدمی

-ای اینای اعتقادی نداشتند. رابطهوسطی  قرونِ  «یقِتحق»و دیگر به  

طبقه و  توده  مابین  به چنین  کارگر  و  توده  دارد.  وجود  کارگر  ی 

ی  ه همان اندازهآن را ندارند ب   که  هاییآنقاد دارند.  اعت  پول   «حقیقِت»

دارند:    اشمالکان اعتقاد  آن  دانسان  چون همبه  عامی  کنار  های  ر 

 کشیشان. 

 ست.امدنی    جدیدِ  راهنمای عصرِ  ،راند« جهان حکم می»پول بر  

در   «زدگانقحطی»مفلس چون    مفلس و یک کارگرِ  یزادهیک اشراف

 ،کارنه  و    نسب ونه اصل.  شوندمیساب  ی سیاسی به هیچ ح مالحظه

ممی  توجه  پوْلبلکه   حکمرانی  آورد.    دولت اما    کنندمی الکان 

 ( دادن  دستمزد)   تا حدِ پول دادنبودن  مفلس  از  ش را  اگزارانت مدخ

آن می  هابه  حکمرانیآن اینکه    تناسِببه    -د  ده رشد  او  نام  به   ها 

 .کنندی( داردولت )
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حکومت  از  را  چیز  همه  می  من  مدریافت  آیا  بدونِکنم.   ن 

هر    دولت  رضایتِ دارم؟  بدونِر  آنچهچیزی  من  که  به   ا  دارم،  او 

ست از من خواهد ا  «عنوانی قانونی »  که کشف کند که فاقدِمحض آن

ایننتیجتا  .  دیستان نآیا  از مرحمِتگونه  دارم    یست که هر چیزی که 

 ست؟ ا او رضایِتاز  ،او

پ بر  پایه،  این  بر  تنها  است. فرد ا  قانونی   عنوانِی  ایهتوده    ستوار 

کسی   طریق  اعامی  از  که  طریقِ  ،  دولت  حافظتِمست    تِ مرحماز 

که  ت دول است  ملزوم  او  دارد.  آنکه    بترسد  وجود    دولت  قدرتِاز 

 دست بدهد. همه چیزش را از و  شکسته شود

اما آن که چیزی برای از دست دادن ندارد چه؟ پرولتاریا چه؟ از  

 دولت   محافظِت  دارد، نیازی بهزی برای از دست دادن ن آنجا که او چی

داشت   «شزچیهیچ»برای   برعکس  نخواهد  از    دولت   ظِتحفا  اگر. 

 به دست ممکن است چیزی    ، اونشینی کندعقب   الحمایهتحت  مناطقِ

 آورد.

حکومت را به عنوان قدرتی که از مالک    ،که مالک نیست پس آن

می خومحافظت  دیداه کند  قدرتید  ب   ؛  میکه  امتیاز  مالک  و  دهد  ه 

کس برای  نمیکاری  نیست  مالک  که  فقط  بل  ،کندی  را    شاخونکه 

انسان نه  ا  هاتوده  و ملکِ  توده  لتِود،  ولت دمکد.  می از  او  بر  ست. 
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اساسِ  اساس بر  بلکه  بودنشدنرام   کارش  اش( وفاداری)ش  ای 

-از انسان بر این اساس محافظت می  گریدعبارت به   ،کند محافظت می

 –  دولت   مطابق با خواسِت  او واگذار شده  ند که آیا حقوقی که بهک

 اند یا نه. ره شدهمند و ادابهره –نی قوانین یع

چنگالِتوده  رژیمِ  تحِت در  همواره  کارگران  سقوط    ای  مالکان 

درکنندمی قلمرو  تکه  هرکدامکه    هاییآن   چنگالِ  ،  از   دولت ای 

اختیارِ  خصوصبه  در  را  زمین  و  در )دارند  خود    پول  که  هر چیزی 

به  قا  دولت قلمرو   متعلق  است،  تملک  و  دولت بل  فرد   است  برای 

. کندسقوط می داران(، در نتیجه در چنگال سرمایهست اای کرایه زمینِ

کارش   از طریق  برای    همدبف  تواندنمیکارگر  اندازه  کار چه  این  که 

دارد.   ارزش  می»مشتری  دستمزد  اندک  دار  ه سرمای  « گیرند!کارگران 

راتر از  خوب و ف  که دستمزدِ  نآناشت.  خواهد دا  کار  سود را از  اکثرِ

می  دستمزدِ جاللِ ارک  ،ندگیر خوب  و  شکوه  که  هستند   گرانی 

و   برده  دولت   قلمروحکومت  باال  که  اند.را   گزارانِ خدمت  کسانی 

هستندواالی   می  دستمزدِ  دولت .  دولت  تا  خوب    شهروندانِ »دهد 

  . بدهند د دستمزدی اندکصی بتواننخا خطرِ دونِ، مالکان، ب«اشخوب

کند و مید حفظ  برای خوش را  اگزارانخدمت   ،خوب  او با دستمزدِ

«  س ی »پلیک  از آنان  سازد،  کننده مینان برای خود قدرتی محافظت آاز  

همه)سازد  می خوب«    روندِشه»   یبرا سربازها،  پلیس،  از  ی منظور 
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-ازاینو  ی قضایی، آموزشی  حوزه  مثالعنوان به منصبان،  انواع صاحب 

طو  دست  به  مختصر  و  »ر  ردولت دستگاه  کل  می«  شامل  و  (  شودا 

 پردازدمی دولت باال به  هایمالیات خوشحالی نرخِ ا« بخوب شهروندِ»

 به کارگران بدهد. تر دستمزدی بسیار پایین  تا نرخِ

طبقه دلیل  اما  به  کارگران  محافظت ماهیت  آنچهی  هست    ناشده ا 

برند اما  لذت نمی  ت دول  رگر از محافظِتبه عنوان کا   انآنچون  )  است 

عنوانِ د  تابعانِ  به  لذدولت  ازر  آنچه  پلیس  تِ  قانون   یا  از  محافظت 

نسبت    متخاصم  یک قدرتِ  به عنوانِ   رو، ازایندارند(   سهم   ،خوانندمی

  « شهروندی   پادشاهیِ»مالکان، نسبت به این    دولِت، نسبت به  دولت به  

می ب   بنیانِند.  ماباقی  کار،  عنوان  او،  نمیاو شن  ارزشه  او اخته  شود. 

 . شاندشمن همچنین ست و مالکان ا 2شود. او غنیمِتیم 1استثمار 

هایشان دارند و اگر زمانی قدرت را در دست   ترینِکارگران عظیم

آن برابر  به  در  چیز  هیچ  کنند،  استفاده  آن  از  و  شوند  شان  واقف 

ست که دست از کار تنها الزم ا   هاآن.  شت نخواهد دا توانایی ایستادن  

ن . ایبرندبو از آن لذت    بدانندخودشان    کار را از آنِ   کشند. محصولِب

 
1ausgebeutet  
2egsbeuteKri  
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را  اهای کاری  معنای آن آشوب -نشان می  نجاوآنجا یاست که خود 

 دهد.

اگر    کار  در   داریبردهبر    دولت  است.    ، گردد  آزاد  کاراستوار 

 خواهد خورد. شکست  دولت 
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 آزادی سوسیالیستی  .2

 

انسان آزادزادهما  میایهایی  کجا  هر  به  و  مینگم  که ریم  بینیم 

هس  رِگزاخدمت  آیا  خودمداران  خودمدار   نتیجتاتیم!  نیز  خود  نباید 

می  برعکس!  برخداپناهشویم!   خما  که  ناممکن  خواهیم  را  ودمداری 

می ما  را  سازیم!  همه  ما    «پوشژنده»خواهیم  هیچ نباهمه  کنیم.  ید 

 . «باشند همه بتوانند چیزی داشته»  داشته باشیم تا

 گویند. گونه سخن میاین هاسوسیالیست 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

232 

 

است! اما  «جامعه»او ؟ اشنامیممی «همه»ه ما کیست آن شخص ک

جسمانی   او  ت  ماست؟  اآیا  هستیم!  او  بهبدن  همه  شما  چرا؟  -و؟ 

نیستید خودی بدن  یک  آقا    .خود  و    مطمئناتو  هستی    وتجسمانی 

اما ه دیگری   نه  بدن  فقطی شما در کنار هم  مهنیز هم.  هایی هستید 

اساس جامعهیک   این  بر  بمتحد    یبدن.  در خدمِت  ییهادن البته   را 

دارد همچنین    ،خود  ندارد.  خود  آن  از  بدن  یک    کشورِ »است  اما 

-بدنبیش نیست و    « یروح »که مشخص خواهد شد    «مداران سیاست

 . داردتنها نمایی ظاهری  شا

لیبر   آزادیِ در  از    الیسمِانسان  آزادی    است،   شخاص ا سیاسی، 

قل  آزادی از    مروِاز  امناربابشخصی،  در   یِت؛  فرد  افر  هر  اد  برابر 

 شخصی.  دیگر، آزادیِ

دستو تنهایی  به  قانون  بدهد،  دستوری  ندارد  حق  کس  ر  هیچ 

 .خواهد داد

با هم   -این  شانداراییهنوز    ،شوند  برابراما حتی اگر اشخاص 

و غنی به فقیر.   ددار  نیاز  غنی  بهفقیر    انِه نشده است و هنوز انسگون

به    کدامهیچفقیر. پس    سانِان  می به کارِغنی و دو  انسانِ  به پولِ  اولی

یک  دیگری   عنوان  ندار  شخصبه  عنوان    ،د ننیاز  به  را  او  یک  بلکه 
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عنوان  ،  دهنده مالکبه  یا  دادن  که    یدارنده  برای  -می،  داردچیزی 

او  دارداو    آنچه   . پسدنخواه  یا در    داشتنسازد و در  می   انسان، از 

 ها نابرابرند. ان، انس هامالکیت 

کس  هیچکه  کند  گیری میلیستی نتیجه سیاسو  آزادیِ  ب یتتر  نیبد

کرد که  گیری میتیجهسیاسی ن  که آزادیِ  طورهمان ،  نباید داشته باشد

به  تور را  به تنهایی دس  دولتدر آن حالت    ؛کس نباید دستور دهدهیچ

 ارایی را.به تنهایی د جامعه در اینجا آورد و  دست 

ک آنجا  دارایی  دولت ه  از  و  شخص  دیگرااز  برابر  در  ان ش 

از یکدیگر    افرادکند،  محافظت می   ؛ هر فرد قسمِتسازد می  جدارا 

خود  جداگانه قسمِت  ت اسی  دار جداگانه  و  را  خود  است ی  آن  .  ا 

ا چیزها ر  ست وضعیِتاضی  دارد را  آنچههست و    آنچهاز    کس که

د و بیشتر داشته باشد،  دوست دارد بیشتر باشاما آن که    ،یابدمفید می

این    به را  می  «تربیش»دنبال  آن  و  قدرتِگردد   اشخاص دیگر    در 

یافت  روبخواهد  تناقض  یک  با  او  اینجا  در  میه.  عنوان  رو  به  شود. 

شخص  یک   حالبااینکس بر دیگری برتری ندارد و یک شخص هیچ

اشد. پس او نتیجه  خواهد داشته بی ندارد و می که دیگر  دارد چیزی  

باالتر    اینگیرد که  می را   آنچهاولی    چراکهاز دیگران است.  شخص 
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فقیر دومی ندارد. اولی انسانی غنی و دومی انسانی    و  نیاز دارد، دارد

 است.

ی درستبه   آنچهپرسد آیا ما باید اجازه دهیم  او در ادامه از خود می

به  دوباره  کردیم  باید    دفن  آیا  بازگردد؟  بین  زندگی  نابرابری  این 

خیراشخ  بگیریم؟  نادیده  را  باید  اص  برعکس،  تا    آنچه،  تنها  که  را 

آزادیِن برسانیم.  پایان  به  انجام شده  اشخاصِ  یمه  از  هن  ما  وز دیگر، 

از   در    آنچهاز  زادی  آدهند،    دستورتوانند  دیگر می  افرادِ  آنچهآزادی 

دار شخصی  قدرتِ بنشان  یا  اختصار  د  -شخصی  داراییِ» از  زادی  آه 

د  «شان  کم  به  را  بگذارید  دهی  شخصی  داراییِارد.  بگذار خاتمه  م. 

باشند.   «پوشژنده»کس دیگر هیچ چیز نداشته باشد. بگذار همه  یچه 

 باشد. جامعهشود. بگذار متعلق به   غیرشخصی ییْبگذار دارا

برابرِی ما  همه برابرِم  حکمرانِ  در  برابر    یدهفرمان  تعال، در  یکتا 

 بار. اعتبیاشخاصی  گریدعبارت بهو ، اشخاصی برابر شده بودیم 

ما ژمتعال، همه  مالکِ  برِبرادر  اکنون   برابر ندهی  .  هستیم  پوشانی 

  است؛   «ندارهیچْ»، یک  « پوشژنده»یک  هر فرد در نظر دیگری    چراکه

ایم و پوشما همه با هم ژندهایستد.  بازمی  تخمیناین    پس از آن،  اما

-ژندهی  دسته»انیم خود را  توی کمونیستی میامعهی ج به عنوان توده

 . بخوانیم «پوش
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که در آن  آنی بیابد  را    شاهدف  « ی»جامعه  واقعازمانی که پرولتر  

فقیر از میان برداشته شده است؛ آن زمان او یک    و   یغنی بین  فاصله 

بودپوش  ژنده زما  خواهد  آن  او  و  کرد  ن  خواهد  این احساس  که 

»آید  ی به حساب میبودن چیزپوشژنده به عنوانی   « رای پوشندهژو 

باحترمانهم بردال  تر  واژهخواهد  با  انقالب  که  کاری  همان   ی، 

ما    یهمهباید این است که    آل اوست.پوشی ایده. ژنده« کردشهروند »

 پوش شویم. ژنده

نفعِفردی  این دومین غارتِ به  نه فرمان    «بشریت »  ت  برای  است. 

 گرفت دومی را جامعه.  دولت اولی را مالکیت. و نه  است  فرد مانده

]توسط  که    کنندمیستمگران همواره کاری    ینِنجا که شرورتراز آ

اند و اعضای  ستم  تحِتکه    هاییآن شوند، در نتیجه  دیگران[ احساس  

جامعه را پیدا  موجود در    که مشکلِ  کنندمی جامعه فکر    پایینِ  نواحیِ

کردنِانکرده کشف  و  کارِ  ستدر  یجامعه  د  این دکننمیخود    را   .

یک فا دیمی  ق  یپدیده  فقط  که  ه ست  در  مشکلجا  مهرد  دنبال   به 

او  ؛خودشجز  بگردد   جست در    نتیجتا  مثمیجو  وجاهایی  لِ کند 

مثل  دولت، ث  یا  و  خودخواهیِ  که ازاینروتمندان  چیزهایی  دست؛ 

 خودِ ما دارند.خطای از ز دقیقا به سپاسگزاری وجودشان را ا



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

236 

 

رسند. نظر میی کمونیسم بسیار ساده به  هاگیریامالت و نتیجهت

، دولت   یِفعل  شرایطِدر  مسائل در این زمانه به این شکل هستند که  

اکثریت عده که  اقلیت   اندای  که  بقیه  با  مقایسه  وضعیت در  در  اند، 

این  قرار دارند  مطلوبینا ست و  ا  ابیکامی  وضعِاولی در    ایطشر. در 

در   یا    طِشرایبه    رونیازا.  یازن  وضعِدومی  به   گریدعبارتبهفعلی 

باشد؟    ت دول  خودِ آن  جای  به  چیز  چه  داد.  خاتمه  جای باید  به 

کامیابیعم  وضعیتِیک    ،فردی  کامیابیِ  وضعیِت از  کامیابی ،  ومی 

 .برای همه

نابرابریهمه  قدرتمند شد و  بورژوازی  انقالبْ  طریقِاز   بای   ها 

یا تنزل  یا  یافتن  همهارتقا  افبیدن  به  افراد  منسوخ    شهروندی  تخارِی 

انسانِندشد تنزل اشرافو  ارتقا  ولی  معم  :  طبقهیافت   زاده  ی . 

شد   یبورژواز طبقه  تنها  به  . دولت  شهروندانِی  طبقه   یعنی  ؛تبدیل 

این نیست ما در    ماهیِتدهد: افتخار ما و  کمونیسم واکنش می  اکنون

که همه  در این نیست    ؛، باشیمت دولمادرمان،    برابرِ  انِفرزندکه همه  

برابر ب ادعایی  این   ؛او متولد شویم   محافظِتاو و    ه عشقِبا  بلکه در 

ماست   برابریِ  وجود داشته باشیم. این  برای یکدیگراست که ما همه  

ی  همهمن و همچنین تو و تو و    ،ما برابریم و ما  است که  ایا در اینج 

قت کنیم. پس آن وه کار میبرای بقی  مانیا هرکدام   فعال هستیم ،  شما
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ما این نخواهد بود    مسئله برای  خواهد بود.  کارگریک  از ما    هرکدام

ما   هستیم    دولتبرای  که  و  )چه    مان شهروندی  مسئلهشهروند( 

 هرکدام چه باشیم، اینکه    برای یکدیگربلکه این است که ما    ،نیست 

نیازهای من    د دارد، دیگرانی که بهی دیگران وجوبه واسطهاز ما تنها  

.  سازندضا میار  من  ا توسطِنیازهای خود ر  زمانهمو    دنکنتوجه می

خیاط(، من برای نیاز او به سرگرم  )کند برای لباس من  او کار می  مثال

برای غذای من  سندهنوی)   شدن بندباز(، دیگری  کشاورز( )ی کمدی، 

ا آموزش  برای  من  این  )و  و  افتخارِ  کاردانشمند(.  که  و   است  ما 

 د. نهما را بنیاد می رابریِب

فایده  چه  ماای  شهروندی  بر   برای  بارهایی  آورد؟  ارمغان   به 

ن! اما حد ممک  ترینِکار ما چقدر باال رفته؟ در پایین  مان! ارزشِدوش

این    بهترین چیز در مورد ماهمچنان مثل قبل کار تنها ارزش ماست:  

ایهستیم  کارگرما    کهاست   مشخصه:  جه   ین  در  در ما  و  است  ان 

باید در   نیز    یالحظهمنتیجه  داشتما  بایباشد  ه  قرار    مورد توجهد  و 

با هیچ چیز    مسلماوانید با ما برابر باشید؟  تقرار گیرد. با چه چیز می

مدیون کارجز   پاداشی  شما  به  ما  که  است  خدمات  یا  کار  با  تنها   .

نزد  ما  ش  آنچههمچنین برای  خالی شما و نه    وجودِ  شویم. نه برایمی

با چه چیز    .د هستی  مابرای  شما    آنچه  به خاطرِ  بلکه تنها  ؛هستید  خود
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  آن با    فقطواالیتان؟ خیر،    تولدِ   خاطرِکنید؟ شاید به  شما بر ما ادعا می

مفیدکارِ   یا  کهمطلوب  می  ی  انجام  ما  نیز  بدیندهید.  برای  ما  گونه 

تنهامی شمتا    خواهیم  برای  اندازه  باشیمآن  داشته  ارزش  برای    ا  که 

نه نگاه داشته  گوما اینباید توسط  نیز  شما    و  هیمدشما کار انجام می

  ، آن خدماتی که برای ما ارزش دارند  گریدعبارت به   ،خدماتشوید.  

  کار برای یکدیگر و کار برای خیرِ نتیجتا  و    کنندمیین  ارزش را تعی

تعیین    مشترک را  فرد  کندمیارزش  بگذار هر  دیگری یک .  نگاه  در 

مفید    ارگرک کاری  که  او  میباشد.  انجام  به   کس هیچ  از  ،رساند را 

برای   یکارگرالبته کارگرها به معنای  )ی کارگرها  همه  .نیست تر  پایین

کمونیستی( با هم برابرند. اما    ان دیگر کارگرانِیا به بی  «مشترک  خیرِ»

ارزشِ که  آنجا  به    از  بگذا  1دستمزدهایش کارگر  همه هست،  ر 

 د. نبرابر باشدستمزدها هم 

، به هیچ باشدفی سانی کان برای شرافت و افتخار انمادامی که ایما

اعتراض کرد. فقط کاری هر چقدر هم که آزاردهنده باشد نمی توان 

آن  اکافی   مانعِست  باید    ایمانِ  کار  فرد  که  زمانی  اکنون  نشود.  فرد 

  کاری انسان به    ردنِ، محکوم کدده ن پرورش  خود را برای انسان بود

بردگی.  ماشینی با  است  کارگرِ  معادل  یک  ب  اگر  با  کارخانه    کارِ اید 

 
 م. – 10.7انجیل لوقا   1
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مسیرِ   ساعتهدوازده  از  او  کند،  خسته  مرگ  حد  تا  را  خود  بیشتر    یا 

شده برچیده  بودن  داشته   انسان  را  نیت  این  باید  کارگری  هر  است. 

نیز شود    ماهرن کار  و باید در آباشد که انسان ارضا شود. در نتیجه ا

را   گریدعبارت به یا   آن  آنکه دهمچون    بتواند  اجرا کند.  ر یک کلیت 

مینه کارخا جا  را  سرها  تنها  سوزن  تنی  یا  سیمزند  میها   ،کندکشی 

از نظرجوری کار می او    کند که گویی  -مهنیمکانیکی ماشین است. 

کند، آن کار ی نمی : کار او وی را راضاست   نشده-و ماهر  دیده-تعلیم

چیزی نیست،    خودخودیِبه. کار او  سازد  سودهفرتواند او را  می  فقط

کاملی ندارد. او تنها کارش   رد، از خودش چیزِدان  خود  ردچیز  هیچ

دستانِ در  می  را  قرار  این  دیگری  توسط  و   استفاده دیگری  دهد 

می) دیگری  استثمار(  خدمت  در  که  کارگری  این  برای  ست، اشود. 

د. حداکثر تفریحاتی وجود ندار  یافتهرشپرو   از یک ذهنِ  لذتیچ  هی

می که  خام:  ق  فرهنگدانید  او  شدهبرای  یک فرد  است.    دغن  برای 

باید  -خوب-مسیحیِ تنها  تحِت   اعتقاد بودن  این  و  باشد    داشته 

مسیحی تنها از    ذهنِ  رون یازاشرایط قابل انجام است.  ترین  استبدادی

-ازاینو    شاناطاعت   ستم، از صبرشان، از  ِتتح  کارگرانِ   اریِگپرهیز

 یحی مس  ستمِ  تحِت  ی که طبقاتْتنها تا زمان  ؛کندمحافظت می  دست 

همهمی  تندهس کنند:  توانند  تحمل  را  رنج  این  مسیحیت    چراکهی 

نمی همهمهاجازه  و  خشم  که  خیزد.    ناآنی  دهد  پا  دیگر   اکنونبه 
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نیست   کردنِ  ساکت کافی  کردن  ،امیال  سیر   درخواست   هاآن   بلکه 

کرد   مادی را اعالن  ، لذتِت از دنیا لذ  انجیلِ   بورژوازیت.  شده اس

کترین در میان فقیران هواخواهانی پیدا این دو حال متعجب است که  

گ و مالکیت  : او نشان داده است که نه ایمان و فقر بلکه فرهن کندمی

 . فهمیمین را می. ما پرولترها نیز اکنندمی انسان را رستگار 

دستور از  را  ما  این  افراد    خودسرانگیِ  اتِ توده  اما  ساخت.  آزاد 

ن شود و ممکن است آشی میها ناوضعیت  که از ترکیِبخودسرانگی 

بودنِ تصادفی  نهاد،  مساعد  بختِ  یا شرایط    را  می  نام  .  ماند باقی 

 اند. بختی مساعد دارند هنوز باقی مانده که هاییآن 

که   می شاخه  مثالعنوان به زمانی  از صنعت ورشکست  و ای  شود 

ب کارگر  می یهزاران  اندازهنان  به  مردم  فکر شوند،  منطقی  کافی  ی 

ص دهند این فرد نیست که باید مورد سرزنش قرار  تشخیکه    کنندمی

بلکه  ب است » گیرد  نهفته  در وضعیت  را  بگ  پس  .«شر  ذارید وضعیت 

ی که اقبالِ آن به شکلاما بگذارید آن را به کل تغییر دهیم    ،تغییر دهیم

شود.قدربی بگذقانون  یک  ت  برده!  دیگر  نباشیم! ارید  شانس  ی 

بیافری جدید  نظمی  به  نیم  بگذارید  وپایان    نوساناتکه  سپس    دهد 

 مقدس شود! بگذارید این نظمْ
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می فرد  گذشته  مناسِبدر  چیزی  می  ابانارب  بایست  به  تا  بود 

حرفِ انقالب  از  بعد  بود    برسد؛  این  بزن!  تبخبه  »موجود   «چنگ 

شکارِمد  زندگیِ در  یا    نی  به  تصاد   بازیِشانس  بود.  شده  ف جذب 

 به دست که کسی که چیزی    شت ادود  این درخواست وج   ن،آ  ازاتِمو

 آن قمار کند. برنباید سبکسرانه دوباره  است، آورده

و   عجیب  که تناقضی  رقابت  طبیعی.  درجه  منتهای  به  همچنان 

کمال یک  شود، تمام و  می   گشودهمدنی و سیاسی    در آن زندگیِفقط  

ا تقاضا برای مناصب،  گذاری در بازار ت. از سرمایه شانس است   بازیِ

تزیینات،  ان یمشتر   شکارِ و  ترفیع  برای  اشتیاق  کار،  دنبال  به  گشتن   ،

پیشزدنچانه و    دسِت  جنسِ  دالالنِ  یفتادهپااهای  .  دست ازایندوم 

  ت وقآن را بگیرد،    هاآن رقبایش بلند شود و جای    اگر فرد روی دسِت

و    «شانس   نوبِت» است  تکهرسیده  چون  باید  را  شانس  آن  ای 

با  )  پندارده نوعی قابلیت میهز با مج ر  پیروز خود  فردِ  ؛ پسنداشت پ

محتاط با  این  آنکه  است   به دست کوشی  ترین سخت انهوجود  ( آمده 

مقابلِ در  نمی  که  دیگران  چگونه  آن  علمدانند  نتیجه   قد  در  و    کنند 

شان را  روزمره  یِکه زندگ  ینآنا شود. حال  دا نمیپی  یتواناتر  هیچ فردِ

میان ا به کار    ین تغییراتِدر  در آن بدون آنکه ضرری    اندردهببخت 

اصولِ که  هنگامی  و    شودمیظاهر  برهنه    شکلیخودشان در    ببینند، 

دچار ،  گرددمی  « بداقبالی» سبب    تصادف  بازیِ  عنوانِ تحت  
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برافروختگیتریپرهیزگارانه میندشومیها  ن  بازیِ.  که  تصادف   دانید 

رقابِتب است،  واضح  همهبیش    سیار  همچون  وقیحانه،  حد  ی از 

 گذارد. شرافتمندانه را زیر پا می  های خودخواسته، نجابِتیبرهنگ

شانس را متوقف کنند و    عیِتخواهند این وضها میسوسیالیست 

انسانجامعه آن  در  که  دهند  شکل  را  به  ه ای  وابسته  دیگر    بخت ا 

 بلکه آزادند.  ،نیستند 

تالش خودش  نیتری عیطبدر    این  جهان   حالِت  به    ،در  را  خود 

به    «تانبخبد»  فرتِن  شکل کرد  «بختان خوش»نسبت  خواهد    ؛ بیان 

برای  هایی آن   نفرتِ  گریدعبارتبه  بخت  کار شاکه  اندکی  یا  هیچ  ن 

برای بخت  که  آنان  به  نسبت  کر کرده  کار  همه  اما  شان  است.  ده 

درستی  مارگون  بی  احساسِ خوشبه  به  جهت بنسبت  گیری ختان 

بلکهنمی ضدِ  کند  لکهبخت  بر  این  پ،  موضعی  وسیدهی  گیری  توده 

 کند.می

که کمونیست  آنجا  بیان  از  فعالیِت  کنندمیها  در    که   ماهیِتآزاد 

  ؛ ی روزکاران نیاز به یک یکشنبه دارند همچون همه  نآنانسان است،  ا

  در کنارِ ن  آنا  ؛دی، نیاز به یک خدا دارندهای ما ی تالشچون همههم

 . دارند یک پرورشانگیز و شوق یک چیزِنیاز به شان  احمقانه  «کارِ»
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برادر می انسان، یک  ی  بیند فقط جنبهاینکه کمونیسم در تو یک 

کمیکشنبه است.  ی  اساس ونیسم  کارِجنبه  بر  هیچ    ،روزانه   ی  به  او 

ب را  تو  سادهع  اوجه  نمینوان  انسان  را  بلکه    ،انگاردی  عنوان  تو  به 

کا انسانی  یا  انسانی  جنبهبیندمی  رگرکارگری  اول  .  خودش ی  در 

آدمی »دارد، در دومی نالیبرال بودن نهفته است. اگر تو  اصولی لیبرالی  

تشخیِص  قطعااو    ،باشی  «تنبل و    در  ماند  ناکام خواهد  تو  در  انسان 

از تنبلی پاک کند و  است را    «آدمی تنبل»ه  تالش خواهد کرد تا آنک

او عقیده این    ی  به  دهد  ایمانرا  کار    تغییر    « ی فهیظو  »سرنوشِتکه 

 ست. ا انسانی

دو   او  نتیجه  می  چهرهدر  یکنشان  با  این   چهره  دهد:  به   او 

می  موضوع انساتوجه  که  با    نِکند  شود،  ارضا  باید  ی  چهره روحانی 

دنبالِ به  او  انسان  دیگر  این  جهت    ابزار  برای  یا    سانِاناست  مادی 

ان به  او  می  مقامیسان  جسمانی.  جنبه  دو  از   -  دده با  منصب  یک 

 آن. روحانیِ عِ دیگری نوادی و م  دستاورد

تا   گسست  هم  ازمادی و معنوی را    خیرِ  تودهْ و آن را گذاشت 

 وست دارد به آن دست یابد. هر کس د

را بر    هاآن   سازد؛ ی مرا برای همه فراهم    هاآن   یکمونیسم هر دو 

او    د.را کسب کن  هاآن که    سازدمیر  را وادا  ویو    کندمیو تحمیل  ا
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را جدی می ایده  خیرِگیرد  این  فقط  ما    که چون  از  معنوی  و  مادی 

ا کسب کنیم تا ها رپرسش این نیکی پس ما باید بدونِ ،سازدانسان می

کمونیسم به انسان باشیم. توده این کسب کردن را آزاد گذاشته بود،  

کردن   فقط  می  اداروکسب  و  شغلی  کاسب کند  که  را  آن  دارد،    را، 

آزاد است بلکه شما باید آن    تددادوس. این کافی نیست که  شناسدمی

 .در اختیار بگیریدرا 

موضعِ  آنچهی  همه  اکنون که منتقد    برای  است  این  مانده  باقی 

-ا انسان نمیها به هیچ وجه ما راین نیکی  آوردنِ  به دست ثابت کند  

 کند.

همه   انسانی بسازد یا  از خود  در فرد بایلیبرالی که ه   ین دستورِابا  

انسا را  خود  باید  این    نکس  می امر  کند،  گرفته  نیاز  مسلم  که  شود 

کارِ برای  زمانی  کس  هر  تا  آورد.   دست به  شدن  انسانی  است 

 . فراهم باشد خودبر  کار کردنِ باید برای همه امکانِ گریدعبارتبه 

می فکر  که  توده  کردنِکرد  واگذار  چیزِ  با  رقابت    همه  به  بشری 

مو  سبب  این  است تحققِ  شده  ف  ،ضوع  به  او  چیزِ رد  اما  هر    برای 

بود داده  حق  یک  می»   :انسانی  کس  تالش  هر  چیز  همه  برای  تواند 

 . «کند
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درمی  آزادیِ را  موضوع  این  که  سوسیالیستی  با    مسئله یابد  نباید 

ن ای»به این معناست که فقط    «تواند می»بلکه    ،ابدفیصله ی  «تواند می»

  . «ت برای همه کس ممکن اس»نکه  اینه    « کس ممنوع نیست برای هیچ

دهان و کالم لیبرال   کند که توده فقط در حدِاو تصدیق می  رون یازا

بیش به  و  غیرلیبرالی    تریناست  به  سوسیالیستی    آزادیِ  ست.احد 

همه  خواهدمیخودش    ینوبه مبه  بتوان  ابزاریا  ی  تا  بر  دهد  یم 

 خودمان کار کنیم. 

اصلِقطعا   رقابت    با  یا  بخت  میعکار،  اما  افتقب   زمان همد. 

میارک آگاهی  این  به  که  چیزِگری  که  او    رسد  در  -کارگر »اساسی 

ک  «اشبودن خودمداری  از  معرضِ   کشدمینار  است،  در  را  خود    و 

-عامی به از  که انسانِ  طورهمان دهد،  کارگران قرار می  جامعهِ  برتریِ

نیز  رقابتی چسبیده بود.    دولِتبریدن برای  -خود ی زیبای  رویااینجا 

اندیشند که  می  همچنانشود. مردم  دیده میهنوز    «ی اجتماعی وظیفه»

می  آنچهجامعه   ما  را  به  ما    و  دهدمیخواهیم  اساس  این   تحتِبر 

این هنوز در    هاآن یم.  ا و همه چیز را به آن مدیون  هستیمبه آن    الزام

میمانده  نقطه که  بزرگِدهنده»به    خواهنداند  نیکیهمه   ی   « های 

هیچ کنند  خدمت به  نیست   . جامعه  بدهد،    وجه یک خود  بتواند  که 

وسیله و  ابزار  بلکه  ببخشد،  و  کند  ازا  ایوقف  ما  که  بهره   ست  آن 

عالیقی داریم ی اجتماعی نداریم بلکه فقط  ما هیچ وظیفه  ؛جوییممی
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بای   هک پیگیجامعه  جهت  آند  ک  هاریِ  خدمت  ما  هیچ    ؛ ندبه  به  ما 

فداکارجامعه هیچ  چیزای  اگر  و  نیستیم  مدیون  برای    یی  کنیم  فدا 

چیزی   این  کرد.  خواهیم  سوسیالیست اخود  که  فکر  ست  آن  به  ها 

اند دینی زندانی  اصولِ  ها در بندِهمچون لیبرال  هاآن   هچراککنند  نمی

شوقِ غیورانه  مقدسعه جام  و  د  ای  سر  در  دولت  آ  مثل ارند  را  نچه 

 . کنون بوده است تا

چیز همه  ما  که  اربابجامعه  داریم  آن  از  را  شبحی  مان  جدید،  ی 

و    است   جدید  « متعالیِ   وجودِ»یک  جدید،   خدمت  به  را  ما  که 

 ارد! گمخود می سرسپاریِ

منتظر خواهد ماند تا  اجتماعی  سیاسی و    لیبرالیسمِ  ترِدقیق  ارزیابیِ

 هاآنکنیم تا اول  می  گذر  این موضوعکنون از  ادامه به آن برسیم. ا  در

 منتقد احضار کنیم.  نی یاانسا لیبرالیسمِ دادگاهِ را در برابرِ
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 لیبرالیسم انسانی .3

 

  لیبرالیسمِ ادی کامل شده است،  انتق -از آنجا که لیبرالیسم در خود

ماند و از اصول  مییک لیبرال باقی    صورتبه در انتقادش    1« انتقادی »

 
 یکه با این نام در اوایییل دهییه کندیماشتیرنر در اینجا به جنبش خاصی اشاره  1

باوئر بییود   و لیِ آن برناص  ییندهنماد آمد و  چهل از قرن نوزدهم میالدی به وجو 
یه دشمن کییه که از مفاهیمی چون »رهاییِ مطلق« و »انسانیِت خالص« دفاع و عل

وجه نباید تصور شود که ارجاعات و   کردند. مسلما به هیچبود مبارزه می»توده«  
 اییین چراکییهای تییاریخی دارنیید، جنبییهشود، صرفا انتقاداتی که به این جریان می

فکری و اجتماعیِ عصر ما تاثیر   شین بر فضاییدو جریانِ پجریان حتی بیشتر از  
تی و بشردوستی، حقییوق پرسهیمی چون انسانداشته و حتی حکمرانی دارد. مفا

رونیید. ، همچنان به شکلی وسیع به کار میدارندیانمدر این جریان    بشر و ... که
 م. –
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نمی  انسان،  یعنیبرالیسم،  لی طور   توانمی  بیترت  نیبد؛  رودفراتر  به 

 خواند.  بشریبر آن نهاد و آن را  ان راخاص نام انس 

-می  ترین و خودمدارترین انسان به حسابکارگر به عنوان مادی

، برای  خودشی کار را برای  ، همهکندنمیهیچ    شریتبرای بآید. او  

 دهد. انجام می شخود رفاهِ

آز  توده ادعای  که  آنجا  حد    انسان  ادیِاز  تا  فقط   تولدش را 

  غیربشری انسانی    باقی عمر در چنگالِا در  مجبور بود که او ر  داشت،

کند.  ) رها    سیاسیْ   لیبرالیسمِ  رژیمِ  تحِت  رونیازاخودمدار( 

 آزاد در اختیار دارد. گیریِخودمداری میدانی وسیع برای بهره

  ، کندمی  ادهاستفخود    یدمدارانهخو  جامعه برای اهدافِ کارگر از  

از    گونههمان   که   اریدمدارانه دخود  هدفی  نهایتا. شما  ت دولکه توده 

  ی عالقهبشری از سوسیالیست است.    لیبرالِ  . این انتقادِاست   تانرفاه

کنیدرا    بشری  نابِ بود.   ؛ انتخاب  شما خواهم  کنار  در  من  زمان  آن 

وجود    رکارگ  آگاهیِتر از  عتر و جامقوی  آگاهیِیک  »در این زمینه  

نمی»  .«دارد چیزی  دکارگر  ندسازد  هم  چیزی  نتیجه  او    ارد.ر  اما 

ماند  او همیشه شخصی باقی می  سازد به این دلیل که کارِچیزی نمی

بر دقیق  طور  به  خواسِتو  کارِ  ای  است،  شده  محاسبه  او  خودش   
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را در    2گوتنبرگ  کارِن مثال  توابرعکس می  1«.است   روز به روزکاری  

نماند   نظر گرفت که باقی  ت  ،شخصی  بیشمار فرزند  ولید کرد و بلکه 

ه بود و  بشری محاسبه شد ده است. آن کار برای خواسِتم زنامروز ه 

 ناپذیر بود. کاری ابدی و زوال 

آگاهیِ  آگاهیِ آگاهیِ  انسانی،  و  می  توده  تحقیر  را  کند: کارگری 

و  انسانِ از  تنها  مکانِ »ه  ک  هاییآن از  )لگردها  عامی    « مشخصی  هیچ 

بی و  است اخالقیندارند(  برآشفته  بیکار  شان  از  کارگر  و  تنبل)،   )

غیراجتماعی    –اش  غیراخالقی  اصولِ و  انگلی  منزجر    –ست  اچون 

لیبرالِ متقابال  است.  می  هااین به    بشری  بیجواب  ای  فرهنگ!  دهد: 

پرولتر، ست. اما تو ای  ا  شما  کارِ  آشفته بودنِ این همه، تنها محصولِ

  کارِخواهی خواهی و می را برای همه می کردن-کار-تسخاینکه تو 

  ست که همچنان به تو و به زندگیِ ای کنی، بخشی  عمومرا    پرزحمت

برابرِ  با    اهیخوتو می  مسلماات چسبیده است.  خرحمالی   کارِ توزیعِ 

دلیلِ تو ی  ول  ؛سبک کنی  راپرزحمت    خودِ کارِ  ،همهپرزحمت برای  

ا این  اندازه  توانمی   افرادکه    ست فقط  یک  به  کسب   فراغتند  نیز 

با    نآنا اما  کنند.   باید چه  چه کار کنند؟ جامعه  شانراغت فباید  ی تو 

 
1Bauer, Lit. Ztg Br.    م. – 18جلد 
 م. –  چاپ رع آلمانی صنعت یوهانس گوتنبرگ مخت 2
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به شکلی   این فراغت  تا  د  بشریکار کند  او  باید سپری شود؟  وباره 

دست   فراغِت ترجیحِ  به  به  را  و    آمده  کند  واگذار    آنچه خودمدارانه 

به خودمداریاست،    ه آورد  به دستی تو  معهجا . خواهد کرد  آغاز 

دتوده    آنچهچون  هم  ،انسان  اربابیِبی  توانست یمن آورد،    ست به 

کشور انتخابِ   عنصری  با  توسط  به  نتیجه  در  و  شود  پر    انسانی 

 شد.   اختیاری واگذار

-نباید در نتیجه اما  ،  الزم است که انسان بدون ارباب باشد  مطمئنا

آن   اربابِخودی  دیگر  بار  گردد   مدار  انسانْ   ؛انسان  بایست  می  بلکه 

باشد.    اربابِ باید    مطمئناخودمدار  پیداانسان  اگر    فراغت  اما  کند: 

بهره  خودمدار آن  کند،  از  فراغت برداری  دست    این  از  انسان  برای 

فراغْت  .رودمی به  باید  شما  نتیجه  بدهیدمشخصه  در  شما    .ای  اما 

ر کارتان  حتی  خودمدارکارگران  انگیزشی  از  میا  دریافت    ، کنیدانه 

بیاشامید  ما میش  ونچ  ه شما و زندگی کنید. چگونخواهید بخورید، 

کار  فقط به این دلیل  شما    باشید؟  وانید در فراغت، کمتر خودمدارتمی

کهمی زمانی  که  دارید    کنید  خود  برای  کار  انجام  از  زمان  )بعد 

به    از زمان فراغت هستید  شما خارج  آنچهگذرد و  بیکاری( خوب می

 واگذار شده است. شانس



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

251 

 

الزم وقت  آنداری بسته باشد،  روی خودمه ی درها ب اما اگر همه

 بودنی-غرضکوشش کنیم. بی «غرضبی» کامال که برای کنشی  است 

است.   غرضبی تنها انسانْ ونچ   ،ست اکامل. تنها این بشری 

 است. غرضمندخودمدار همواره 

------- 

-می  وقت آن ذرد، بگ  غرض بودندتی از این بیگذاریم ماگر ما ب 

ته باشیم، برای هیچ غرضی نداش   گویید در هیچ چیزییا شما مپرسیم آ

ندا بشریت و  چیز شور و شوق  برای  نه  آزادی،  برای  نه  باشیم،  شته 

عالقهالبتهاوه  »؟  دست زاینا یک  این  ولی  نیست،  ،  خودمدارانه  ی 

بشری    ورزانهغرض بلکه  یا  انیست،  ای عالقه  گریدعبارت به ست 

ا ااست. به این معنی که عالقه  یکتئور   همه( )فراد  ی نه برای فرد یا 

 « !است  ، برای انسانایدهه برای یک بلک

نکرده توجه  تو  ایو  برای  فقط  نیز  خودت  که  ،  خودت ی  ده ای 

 شور و شوق داری؟  خودت ی آزادیِایده

تو   غرضیِبیای که  هو عالوه بر این تو به این موضوع توجه نکرد

هم دوباره  بینیز  عالقه  غرضیِچون  یک  ست؟ ابهشتی    یمذهبی، 

نظری   صورتِبهتوانید  در شما اثر ندارد و شما می  یفرد  نفعِ  مسلما
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 شما  1. ی اگر جهان از هم بپاشدبگذار آزادی باشد، حتفریاد بزنید  

اهمیِتاندیشه شکل  هیچ  به  و  ندارید  رو  پیش  روز  آن  جهت    ای 

خو  یجد نمیاست به  فرد  نه  های  نه  دهید،  و  خودتان  راحتی  برای 

ا ن  هاینااز    کیچ یه ما شما  بقیه؛  شما یک   چراکهد ساخت  خواهیرا 

 رویاپردازید.

لیبرال خواهد بود   قدرآن اید که لیبرال انسانی  آیا شما فرض کرده

به طور قطع تصدیق کند هر   انسان ممکن است،    آنچهکه    بشری بر 

فرهنگ نسبت به ان بیانس  اخالقیِ   او در تعصِب  ! البتهسست؟ برعکا

شریک   که  »اما    ،نیست فاحشه  بداین  زن  ماشینی    نِاین  به  را  خود 

کردهپول تبدیل  را    2، «است   ساز  زن  عنوان    نزدشآن    « بشر   نوعِ»به 

کند. قضاوت او این است که فاحشه یک نوع بشر نیست یا  پست می

است  فاحشه  زن  یک  که  است.   یا  ربشریغی،  مادامی  شده  ناانسانی 

یهودی مضافا شخِص:  مسیحی،  ع  ،   دست ازاینو    الهی  المِ ثروتمند، 

هستی، بشر    دست ازاینیک یهودی یا    ستند. مادامی که تووع بشر نین

ویژه است از فرد به   آنچهآمیز: هر  منخواهی بود. دوباره ادعایی تحک

د بلکه نوع  نباشی دی  دور اندازید. آن را به دور از خود نقد کنید. یهو

 
ر مقییدس نوشته شده و عبارتی ست کییه شییعار فردینانیید اول امپراتییو  به التین 1

 م. –ست.  رومی بوده ا
2Lit. Ztg   26جلد 
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چیز هیچ  باشید،  از    بشر  بشر.  نوع  در  انسانیتِجز    مقابلِ   خود 

طریق از خود یک بشر ه دفاع کنید؛ از این  محدودکنندهای  مشخصه

آن   از  و  شوید  هامحدودیت بسازید  خ  .آزاد  آزاد »ود  از   « انسانی 

یا   تعیین  گریدعبارتبه بسازید  عنوان  به  را  اصلیِ کنندهبشریت    ی 

 بشناسید.  خود هیتِما

می بیشتر  البته  گویم:  من  یهودی،  یک  از  بیشتر  شما  یک که  از 

و   نیز   ،هستید  دست ازاینمسیحی  بشر  نوع  یک  از  بیشتر  شما  اما 

ایده  هااین .  هستید هستید.  اند  همه  جسمانی  شما  تصور اما  شما  آیا 

میمی وقت  هیچ  که  بشری    چنینتوانید  کنید  شما  نوعِ  آیا  شوید؟ 

یی برای کنار زدن ما هیچ تعصبات و مرزها  که آیندگانِکنید  میتصور  

براهاکه قدرت  مرزهایی؛  کنندپیدا نمی ما  یا    نآنای  ی  نبودند؟  کافی 

تان به  از زندگی  پنجاهمیا    چهلم  سالکنید که در  شاید شما فکر می

که روزهای  حدی رسیده بردن    شرویپاید  میان  از  برای  بیشتر  چیزی 

ندار شما  ی  نددر  شما  بشر  و  نوع  انسانایدشدهک  در   های؟  آینده 

آزادی  مسیرشان سوی  بسبه  حتی  های  ما  که  نیز    شان تنگدل یاری 

می آزادیِنیستیم،  آن  دنبال  به  چه  برای  اگر    جنگند.  هستید؟  آینده 

 پیش از  ،خود را به عنوان یک هیچ  این است که ارزشِمنظور شما  

  قضاوتِ »  یبرا بورید که  برید؛ مجب  آنکه تبدیل به نوع بشر شوید باال

برای    صبر  «نهایی بآن  کنید.  یا  انسان  که  کمال  روزی  این  به  شریت 
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اما    ائلن باشد.  بر سر   پیششما    مطمئناآمده  مرد. چه  از آن خواهید 

 ید؟ آی پیروزی شما میجایزه

من  برعکس کنید و به خود بگویید  در نتیجه ترجیحا موضوع را  

هستم  کی نبشر  نیاز  من  تا  !  درون خودم دارم  در  را  بشریت  تولید 

کنم  هم  چراکه  ،آغاز  همهاکنون  آن  قابلیت همچون  من  ی    آنِ ز  اهای 

 من است.

منتقدان می هم یهودی و   زمانهم تواند  پرسند چگونه فرد میاما 

  تواند نه می  فرد   به کل  کهدهم  شد؟ در ابتدا من پاسخ میهم انسان با

  و یهودی و  «فرد»قرار است که اگر    ،شدانسان با   تواندنه مییهودی و  

ها شخصهم ره به فراتر از اینهموا «فرد»انسان یک معنی داشته باشند. 

یک یهودی    -  بمانندهودی  ی  همیشهها  بگذار ایساک  -؛  یابددست می

باشد    فقط  تواندنمی دومایهودی    این او    چراکهیهودی  اینکه   ست. 

نباشد،    فرد  در   ایویژه  یچ چیزِکه ه   است اگر انسان بودن به این معنا  

فردِ  قت وآن  انساننمی  مطمئنایهودی    یک  اما سوم  تواند   و   –  باشد. 

-فقط میمن به عنوان یک یهودی،  اینکه    –ست  ای اصلی  نکته  این

موسی  باشم.    توانممی  آنچهتوانم   و  سموئیل  از  سختی  به   وشما 

-ت میاز یهودیفراتر    خود رابایست  آنان می  انتظار دارید کهدیگران  

  « ن انسا»که هنوز    صورت هم البته خواهید گفت   بردند؛ با اینکه در آن

آن    اه آن ند.  اهنبود که میچیزی  به سادگی  آیا بودند  باشند.  توانستند 
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ی  ست؟ اینکه شما ایدهادیگری    جور  مسئلهوز  امر  یهودیانِ  در موردِ

ند  ان بتوانی یهودیشود که همهاید، دلیل آن میبشریت را کشف کرده

ب اگر  شوند؟  تبدیل  آن  شوند  تواند  به  شکست تبدیل  کار  این  در 

خو  اندنخورده شکست  اگر  نتوانسته نرو  درخواسِتاندد،  آن   .  شما، 

میفِ  تکلی خطاب  او  به  که  بودن  اهمی انسان  چه  او دهید،  برای  تی 

 دارد؟ 

------- 

به  د،  ده انسانی قول آن را می  ی بشری« که لیبرالِ»جامعهاین  در   

جهانی    عنوانِ چیزِاصلی  شناخ  در«  ای »ویژه  هیچ  رسمیت  به  ته  فرد 

نباید ارزش    ، ست ا»شخصی«    یکه دارای خصوصیت  شود. هر چیزنمی

باشد.   اصل خوب  درداشته  که  در  ااین روش  را  لیبرالِ ش  و   انسان 

انسانی گذاشته و اصل بدش را در خودمداری و هر آنچه خصوصی  

لیبرادایرهست،  ا اولی  که  سم  لیی  دومایطانشو  ست  اخدایش    ی، ش 

ش را در  ازشرخاص یا خصوصی ا خِص. اگر شکندکامل میخود را 

حقِ  دولت  )هیچ  داد  دست  شخصیویژه  از  او  ی  وجود   برای 

»جامعهنداشت  در  اگر  ژنده(،  یا  کارگران    مالکیِت  دیگر  پوشان«ی 

شری«  ب  یبه همین ترتیب در »جامعه  ،شدشناخته نمی  شخصی  خاصِ

 شود. میی اعتبار  ست خارج از دایرهاخصی  ی آنچه خاص یا ش همه
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معلوم وقت ، آن رده باشد ا کامل کدشوارش ر کارِ 1بان  زمانی که انتقادِ

ان خصوصی نگاه کنیم و چه  باید به چه چیز به عنوما  خواهد شد که  

 د«. کنمان رسوخ بودگی»معنای هیچچیز را باید نگه داریم تا با  

، او  ندبرالیسم انسانی کافی نیستو جامعه برای لی  دولت که    جااز آن 

را دو  و    هر  میه   حال نیدرعنفی  حفظ  را  دو  پس  ر    زمان همکند. 

امروز  این است که وظیفه  شفریاد اجتما»ی  بلکه  نیست  عی سیاسی 

سپس  «  ست ا می  وعده  ندهیآبرای    «آزاد  دولت » و  در داده  شود. 

 و  دولت ترین  . عمومیا است ه ی آنهر دو  «بشری   یجامعه »حقیقت  

که   ت دولِت محدود این استنها سخنِ آنان علیه    ترین جامعه.عمومی

زیاد حول  جنجالِ  خصوصی    عالیقِی    عقایدِ   مثالعنوانبه)روحانیِ 

آنان  و    کند؛یایجاد ممردم(    مذهبیِ این  ی محدود  جامعه  علیهِسخنِ 

 ]از نظر او[   .دکن عالیقِ مادیِ خصوصی را زیادی بزرگ میاست که  

شخصی   شخصی را به مردمِ  عالیقِ  بایست می  تشکیالتی این  هر دو

 عالیقِ  ی بشری خود را فقط وقفِجامعهیک   و به عنوانِ واگذار کنند

 بشری کنند.  عمومیِ

 
 م. –مکتب انتقادی لیبرالیسم بشری   1
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، هوای شخصی  خواستِ  کردنِی منسوخندیشهکه در اسیاسیون  

خودسرانگی   یا  طریق  بودندنفس  از  که  نکردند  مشاهده  ،  کیتالم، 

 .است  آورده  به دست امن برای پناه گرفتن  ما، مکانی نفس هوای

که  سوسیالیست   توجه   یت لکماها  این  به  گذاشتند،  کنار  نیز  را 

او   که  ادامهنکردند  در  وجودِ  را  خود  حفظ   یشخو-بر-مالکیتدارِ 

د یا هر نآیمالکیت به حساب می  اجناسفقط پول و  آیا  . پس  کندمی

 من است؟  ی از آنِیزچ  نظری از من نیز

هر   شخْص   ای یدهعقپس  شود.  غیرشخصی  یا  منسوخ   باید 

نیست عقیدهچ  ی هیارائه   مستحقِ آنکه    ،ای  به   شخصی  خواسِتمگر 

به چیزی  باید  ده نیز  عقی  ؛دنمالکیت به جامعه تغییر مکان ده   و  دولت 

داده  عمومی انتقال  انسان،  عقیده  شود،  به  نتیجه  در  و  و  عمومی  ای 

 گردد.ل دیتببشری 

خدا   چراکه)من خدای خودم    وقت آن ی کند،  اگر عقیده ایستادگ

دارد  «من  خدای»  صورتبه تنها   ایمانِ  منی  او عقیده  ،وجود  من    یا 

هایم را خواهم آلا و ایده ه ، اندیشهمادین،  ما مانیا ( و در نتیجه  است 

باید    «آزادی  تعصبِ»یک  بشری    عمومیِ  داشت. در نتیجه یک ایمانِ

« توافق  بشر  »ماهیت خواهد بود که با    این ایمانی  ون . چ ود بیایدوج به  
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فقط  ،رددا که  آنجا  از  منطقی  و  که  است  شما )ست  ا  انسان  و    من 

باشیم غیرمنطقی  بسیار  است  منممکن  ایمانی  ایمان  این  نیز (،  طقی 

 هست.

شوند، می  قدرت  فاقدِبه همان شکل که هوای نفس و مالکیت   

گونه  ومی اینداری نیز باید به شکلی عمدم مالکیت بر خویشتن و خو

 . تغییر یابند

مالکیت   با اصلِ  « آزاد  انسانِ»  ، خودمداری  ی متعالیِدر این توسعه 

می خویشتن  اهدافِبر  و  سعادتِتابعه  جنگد  همچون   عیِاجتما  ای 

برابر    دست ازاینها و  سوسیالیست  بشریت ایده»در  ارجمند  محو    «ی 

جداست و فقط    نباشد چیزی  « بشر  مومیِع»  نهادِ  آنچهگردند. هر  می

این کار   فقط  کند،ا  اگر همه را ارض  ؛سازدای یا کسی را ارضا میعده

برای   افراد    هاآنرا  انجام میو  به عنوان  به عنوان بشر  دهد و در  نه 

 شود.نامیده می «خودمدارانه »نتیجه 

 رقابتِ همچون    ،ست ا  واال  ها هدفِبرای سوسیالیست هنوز    رفاه

 رفاه  اکنون  است.   شدهتائیدسیاسی موضوعی  های  د که برای لیبرالزاآ

  آنکه آوریم درست مثل    به دست را    آنیم تا  ادآزاد است و ما آزنیز  

 ر آزاد بود.انجام این کاخواست وارد رقابت شود و برای می



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

259 

 

باشید، برای    عامیبرای شرکت کردن در رقابت شما نیاز بود که  

در   کافی    رفاهشرکت  هیچ  کارگرد  بوفقط  آن  کدامباشید.  به   هااز 

 ، است   «خوب  »حقیقتانرسیدند. انسان   «نانسا »ی مترادف بودن با نقطه

اگر   آزاد»تنها  هم  ذهنی  نظر  ذه   چراکهباشد.    «از  در  انسان  است:  ن 

قدرتنتی تمامی  بیگانهجه  ذهن،  او،  برای  که  ی  همه  –اند  هایی 

  باید سرنگون شوند و نام  –، بهشتی و غیرانسانی فرابشریهای قدرت

 ها باشد. ی نام باید باالی همه «انسان »

پایانِ  پس عص  در  مدرن)مدرن    رِاین  ابتدا   آنچهها(  عصر  در 

بود مساله  اصلی  عنوان    ،ی  به  :  گرددبازمیلی  اص  یمسئله دوباره 

 . «ذهن  آزادیِ»

اگر جامعه »گوید:  ها میبشری به طور خاص به کمونیست   لیبرالِ

معین    نتات یفعال شما  برای  پس  میرا  یا    تأثیرِاز    مسلماکند  فرد 

ندارد  نیاز  هنوز  ت. اما با این حساب  د اسخودمدار آزا   گریدعبارتبه 

دارید که عضو کاملی از  باشد و شما نیز نیاز ن   ناب  انسانیِ  فعالیِت  تا

باشید.   نتیجه  بشریت  می  آندر  شما  از  جامعه  که  خواهد  فعالیتی 

مماست   تصادفی جایی  است    کن؛  شما  یا  یک    ساختنِ  دربه  معبد 

فعالیتی   زهیغر  سبر اسامکن است شما  آن بدهد یا م  به  بیهچیزی ش

  نعالوه بر ایبرای چیزی احمقانه و در نتیجه غیرانسانی انجام دهید.  

می کار  فقط  زنده  شما  کلی  طور  به  و  کنید  تغذیه  را  خود  تا  کنید 
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زندگیِ برای  میعزیز    بمانید.  شُد،  نیککار  خاطر  به  بشریت.   کوهِنه 

آ  به دست آزاد    فعالیِت  نتیجتا آنکه شما    ،مد نخواهد  از  خمگر  را  ود 

حماقتهمه همهی  از  یا  اغیرانسانی    آنچهی  ها،   گر یدعبارت بهست 

انسانِ است )  خودمدارانه به  نه  است  مربوط  به فرد  فرد(    درونِ  فقط 

  ی بشریت را سان یا ایده انهای غیرحقیقی را که  اندیشه  تمامِ  .رها کنید

اختصار  کنندمیتاریک   به  بپراکنید:  شما    حالتی،  درکه  فقط   نه 

بیفعالیت  نیستید،وقیدتان  صرفا شما    فعالیِت  ماهیِتبلکه    بند  هم 

کنید. شما فقط برای بشریت زندگی و کار میست و  اچیزی بشری  

خودتان    رفاهِبرای  صرفا  شما نیست که    تالشِ   مانند هدفِ  مسئله این  

د هنوز  دهیپوشان انجام میژنده  یشما برای جامعه  آنچهباشد و بس.  

 1«.نیست   «بشریی هجامع» یبرا

نمی انسان  از شما  تنهایی  به  است   چیزی  چراکهسازد  کار کردن 

و   کار    .ست اتصادفی    آنی  هابژرسمی  که  تو  که  است  این  پرسش 

تو آن    مال دارد کهحتباشد، اکار    مسئلهکنی، کیستی. تا زمانی که  می

روی  را   ده )خودمدارانه    ایغریزهاز  انجام  برای   صرفای،  مادی( 

و    یلتحص دهد، د  بای  کارولی    .دست نیازاغذا  پیشرفت  را  بشریت 

 
اف بعدی، پاراگر  5از باوئر، همچنان تا  شده  در اینجا با وجودِ پایانِ متنِ ارجاع  1

 م. –ویسنده نیستند. د و نظرات ننشو جریان شرح مینظراتِ این 
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خیرِ ش  برای  حساب  دودبشریت  خدمِت،  تاریخی   تکاملِ  ر 

دو شود  بشریکاری    مختصراو  باشد  بشری(    گریدعبارت به) این   .

ای بشریت مفید باشد و بعدی  د: یک این که باید برکنبیان میچیز را  

کارِ اولی  «سان ان»یک    اینکه  موضوعِتنهایی    به  باشد.  است    ممکن 

باشدهمه کارها  کارگرانِهمان   ،ی  حتی  که   مثالطبیعت    گونه 

پیشرفِت برای  بشریت  توسط  و    حیوانات،  کار    دست ازاینعلم  به 

ی بشری ابژه  ،کندر میکا  که  کسآنخواهد  شوند. دومی میگرفته می

بشناسد  کارش فقط چون    ستا  خودآگاهی  ،وخیم  وضعیِت  این  .را 

به عنوان انسان شناخته  ن آگاهی را داشت که خود را  آان  تووقتی می

 . یمباش

کشید،  دست می  1« بودن-کارگر-خرده» از    همین که شماتردید  بی 

از    دیبدین طریق شما فقط دی آمده است، اما    به دست خیلی چیزها  

اید آورده  به دست ای در مورد آن  و آگاهی  ایدخود گرفته  کارِ  کلیِت

-حقیقی  «»ماهیِتیا    «خود»از    آگاهی، با آگاهیِودکه هنوز بسیار با خ

هنوز   دارد.  فاصله  انسان،  کاتان،  برای  رگر  در   آگاهیِ »یک  میلی 

 کار کردن از ساکت کردنِ  فعالیتِ   خودِ  ون چ که    مانداقی میب  «واالتر

 
یییک بخییش را  کییارگر از این طریییق که اجزای ریزاشاره به خرد کردن کار به  1

 م. – نه یک کل را. کندیمتولید 
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  کند. ارضا میفراغت    در ساعِت  ارآن  مانده است، او  عاجز    ین میلا

-او خود را مجبور می  و  گیردمیاو قرار    فراغت در کنار کارِ  روازاین

که مسلما این    هار دارداظدر یک نفس    عار را بی  بیند که کار و بشرِ

ی  لذت برنده   عار، فردِیب  رای نسبت دادن ترفیعی حقیقی به فردِبکار  

تنها برای اینکه از کار رها شود.   کند. او کار میخواهد بود  فراغت ز  ا

 از کار آزاد شود. بتواند تنها برای آنکه  ، ندک خواهد کار را آزاداو می

چیزِ هیچ  او  کار  نهایت  فقط   چراکهندارد    ایکنندهراضی  در 

است، یک تکلیف،    توسط جامعه تحمیل شده است. فقط یک وظیفه

او فقط   چراکه  شودجامعه نیز ارضا نمی  ی دیگرسویک حرفه و در  

 .داده است ارائه  را کار

  به جای آن   ،راضی کند  وان یک انسانبه عن  وی را  ایدبکه  ر او  کا

سان انسان رفتار کند ولی  کند؛ جامعه باید با او بهجامعه را ارضا می

 کند.پوشی کارگر رفتار میژولیده یا ژنده به عنوان یک کارگرِ

گونه که او به عنوان  نه آن ا  هستند، امجامعه برای او مفید  و  کار  

به   باشد  هاآن انسان  داشته  به   نیاز  که  جوری  یک    بلکه  عنوان 

 نیاز دارد.  هاآن به   «خودمدار »
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ک   انتقادیمکتب    رفتارِ نیز  با    « ذهن»به    هاآن است.    گونهن یاار 

به راه می  «ها توده  علیهذهن  »  جنگِ  ،کنندمی اشاره   و کار   1دازند انرا 

کار را  میتوده  کمونیستی  ناخردمندانه  و  کار    اه تودهخوانند.  ای  از 

 اند که کار را برای خود راحت سازند. در ادبیاتعاشق این  و  بیزارند

به   امروزه  مزیکه  بیزاریِاست   هشد  نتوده  این  کار  ،  آن  از    موجِب 

ن  «رنج تحقیق»شود که  ی میاشدهشناخته   مایگیِبی -ت میشااز آن 

 2گیرد.

لیبرالیس نتیجه  بسیار  خواهید،  شما کار می»گوید:  انسانی می  مِدر 

-میترین درجه  ه کاملخواهیم. اما ما آن را بن را میآخوب، ما نیز  

بلکه    ،اضافه بدهد  شاید به ما زمانِ  نه به شکلی کهخواهیم. ما آن را  

یم. ما کار اه خومان را در آن پیدا کنیم، میی رضایت به شکلی که همه

 « ی خودمان است.توسعه  چراکهخواهیم را می

نیز   کار  خودِ  این  اما  با  با    بیقتط  هدفباید  فقط  انسان  یابد! 

می تکریم  کارِبشریت  و  در   فقطخودآگاهانه،    شود  که  کاری  با 

نباشدخودمدارانه  هیچ قصدِ  شافهد انسان  -خود  کارِ  این   ؛ای جز 

-کار میگونه باشد:  اینباید    خنانسان است. پس آن س   گرِمکاشفه

 
1Lit. Ztg   م. – 34جلد 
 م. –همان  2
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 ارِکبشری آن    . لیبرالِماانسانکنم پس یک  . کار می1نم، پس هستم ک

می  ایذهنی همهرا  که  را  خواهد  را بخشدمی  توسعهچیز  ذهنی  او   ،

چ می هیچ  که  وضعیِتخواهد  در  یا  ساکت  را  رها وجودی  یز  اش 

ل کند، هر  لی نکند، ذهنی که هیچ چیز را قبول نکند، همه چیز را تح

  تابْبی  هنِذ آمده را از نو نقد کند. این    به دست   حالتابه ای که  نتیجه

ها کند، حدود و باریکیست. او هر تعصبی را محو میاقی  قیح   کارگرِ

می باالترا  را  انسان  و  تسلط  شکند  او  به  بخواهد  که  چیزی  هر  از  ر 

قرار می کار    کهیدرحالدهد.  یابد  برای خود   ، کندمیکمونیست فقط 

بلک  کاری  نه حتی الزامآزادانه  از روی  وه  اختصار    ،   یدهندهارائه به 

 سخت است.  ارِکوم به کحست که م اانسانی 

او برای افراد کار   چراکهنیست    «خودمدار»  ،2نوعکارگری از این  

-نه حتی برای خود و نه برای افرادی دیگر و نه برای انسان  ؛کندنمی

بشریت   فردیهای   برای  ر  و  بلکه  فردی  دردهای  او  آن:  ا پیشرفت 

نمی خواست آرام  برای  اهمیه کند،  فردی  بلکه ای  نیست  قایل  تی 

برد. بشریت تحت فشار است از میان می  نآنامرزهایی را که در میان  

یک بر  که  را  حکمرانی    عصرِ  تعصباتی  می  کنندمیکامل  راند.  پس 

 
 Cogitoوفِ دکییارت معییر یجملییهبه  ترییقدقاع به التین نوشته شده تا ارج 1

ergo sum  م. – ده باشد.پس هستم( دا ،کنمیم)فکر 
 م. –منظور کارگر در دیدگاه لیبرالیسمِ بشری است.   2
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راه همه را مسدود کرده . خطاهایی  ند شکاند، در هم میسدهایی که 

هایی کند. حقیقت یاندازند، پاک مخود را گیر میها  که در آن انسان

ها فهمیده ی زمانهمهد که از طریق او برای همه و در  کنرا کشف می

 کند. ندگی و کار میاو برای بشریت ز مختصراشود. می

اینکه حقیقِت  کاشفِ  نخست  می   یک  بدون شک  که  بزرگ  داند 

 جا که نگاه داشتنِرای دیگران مفید باشد و از آنب  تواندمی  حقیقت   آن

رغمِ علی  .کندمراوده میلذتی ندارد، آن را  هیچ    نزدشی آن  خسیسانه

دارد    اینکه آگاهی  ارتباطْکاو  این  دیگران    ه  مند  ارزشبسیار  برای 

به    ،است  او  ایولی  وجه  دیگران    نهیچ  برای  را  جستجو  حقیقت 

او    چراکه  ؛برای خودش یافته است ا  ر  آن بلکه  ،یافته است ندرنکرده و  

به   میل  داشتهخودش  و  چراکه  ،آن  او    تاریکی  به    ش ام آرتخیالت 

او  نمی آنکه  تا  قدرتدادند  برترین  خود  ابا  برای  و ش  روشنایی 

 .ت رده اسفراهم کروشنگری 

ست، کار ا  او  خواسِت  آنچهپس او برای خودش و برای ارضای  

نیز  ان  و آیندگ برای دیگران  ها  اینی  در کنارِ همهکند. او همچنین  می

 کند.مین را از آن کار جدا خودمداری  این ویژگیِ ،است  بودهمفید 

خاطرِ  اینکه  دوم به  فقط  بقیه،  همچون  او،  کرده   اگر  کار  خود 

ب  ،است  او  عمل  دیگران  چرا  عمل  و  باشد  بشری  بشریاید  یا    غیر 

سمفونی    احتماالخودمدارانه؟   نقاشی،  کتاب،  این  کارِو  چون   غیره 
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ود را  بهترین نحو آن را انجام داده، خ، چون او به  اوست   وجودِ  کلیِت

و  دادش  گستر  کامال است   کاماله  شده  شناخته  آن  طریق    ؛ از 

دست   کهیدرحال یک  آنکار  نمایانگر  تنها  یا دست   ساز  ساز 

نه  ادستی    صنعِت  مهارتِ  گریدعبارتبه  شعرهای  «انسان»ست  در  ؟ 

میان چند صد اجاق  را داریم، از سوی دیگر در  ر  شیل  شیلر ما کلیِت

 نه انسان. شت،از را خواهیم داس قاما در مقابل خود فقط اج 

را به    مندر یک کار شما  »که    معنایی بیش از این دارداما آیا این  

شکلِتریکامل می  ن  مرا  ممکن  مهارت  فقط  دیگر  کار  در  و  بینید 

کند؟ و آیا  اره ابراز میوب د  یشآیا این من نیست که کن  ؟«خواهید دید 

ئه  کار به جهان ارارا در یک    خودشتر نیست که فرد  ین خودمدارانها

کر  کار  روی خود  که  و  دهد؟  دهد   خودده  آنکه    ،را شکل  جای  به 

گویید که انسان را آشکار شما می  طمئنام  خود پنهان شود؟  کارِ  پشِت

شما فقط خود .  خودتان هستیدکنید  اما انسانی که آشکار می  اید،کرده

می آشکار  دست کرا  فرد  به  نسبت  تمایز  این  با  البته  او که    سازنید. 

برای طور    چه  داندنمی اینکه  و  کند  خالصه  کار  یک  در  را  خود 

باید در روابطِ  شناخته شدنِ  اش جستجو شود.  زندگی  دیگرِ  خودش 

اشته  ی وجود گذپا به عرصه  شیارضابرای    آن کارکه    شما  خواسِت

 تئوریک است.  ِتیک خواس
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ایپاسخ    است شما  شما  ن  کامالانسانِ  که  انسانِ     را،    دیگری 

واالباارزش بیشتر    را  انسانی  ،را  تریبزرگ و  تر  تر،    است   انسانکه 

انسان    آنچه ی  همهکنم که شما  . من فرض میسازیدآشکار می  برای 

برسانید انجام  به  را  است  شما    ،ممکن  دیگری   آنچهکه  هیچ  که  را 

ببخشیه  نتوانست تحقق  موفق شود  آن  در  در  بودن شما  بزرگ  د. پس 

زمینه دقیا ای  چه  شماست؟  اینکه  در  انسانچی  قا  از  بیشتر  ای  ه زی 

، بیشتر  به طور معمول هستند هاانسان آنچه(، بیشتر از «هاتوده)»دیگر 

شما    دقیقا در ترفیعِشما    بزرگ شدنِهستید؛    «های معمولی انسان»  از

انس  از  باالتر  های دیگر نه به خاطر  ن. شما در میان انساست ا   هاانبه 

شوید. بدون  تمیز داده می  «دن یگانه بو»ی  سطهانسان بودن بلکه به وا

ا از  ام  ،تواند بکنددهید که یک انسان چه کار میشک شما نشان می 

اید این به هیچ وجه نشان  آنجا که شما، یک انسان، آن را انجام داده

د آن اندازه را انجام  توانن انسان نیز هستند می  که  دهد که دیگراننمی

با فقط  را  آن  شما  انسانی    دهند.  کرده   هانگیعنوان  آن  اجرا  از  و  اید 

 حیث یگانه نیز هستید.

-میازد بلکه شما آن را  سی شما را م  این انسان نیست که بزرگیِ

از    چراکه  آفرینید بیشتر  بقیهاید  انسانشما  از  تواناتر  انسانو    ها ی 

 ستید.ه 
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کسی  است  گونه  اینباور   باشد  تواندنمیکه  فراتر  انسان    اما   ،از 

 کمتر از آن باشد.  اندتونمیفرد  عکسبر

دارد نیز وجود  باور  برای   به دست کسی    آنچهکه هر    این  آورد 

یک انسان باقی   هازمانی  همه  است. تا آنجا که من در  وبانسان خ

شوابیایی  -م،  مانب یک  شیلر  مثل  م1یا  مثل    ثل،  پروسی،  یک  کانت 

-ر قابلیت به خاط   قطعا  -  بین باشم، شخصی نزدیک2آدولف   گوستاو

برت برجسته، شوابی  رمهای  نزدیک انسانی  یا  پروسی،  بین خواهم  ایی، 

اما   ف  مسئلهبود.  عصای  از  بزرگ بهتر  به    3ریدریش  فقط  که  نیست 

 خاطر فردریش مشهور شد. 

کنید » ستایش  را  جمله  ،«خدا  مدرمعادل  ستایش  »   نِی  را  انسان 

 خواهم آن را برای خودم حفظ کنم. . اما من میاست  «کنید

  شرایط الزامیِ   سوی مکتب انتقادیی« بودن از  بشرصدورِ فرمانِ »

فرد فقط به عنوان یک انسان   چراکه  ؛کندپذیر بودن را اعالم می جامعه

انسان میان  ابژه  قیطر  نیبداست.    معاشرت  قابلها  در  ی  او 

 . «ی بشریاسیس جامعهت»دهد: را نیز نشان می  شااجتماعی

 
 م. –  ای تاریخی در جنوب غرب آلمان بوده است.هشوابیا منطق 1
مپراتییوری میالدی و موسس ا 1622تا  1611گوستاو آدولف دوم شاه سوئد از  2

 م. –  سوئد بود.
 .م – ه پروس.افریدریش بزرگ پادش فریدریش دوم ملقب به 3
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-وچرا کاملچونی بیانتقاد  ی مکتِبهای اجتماعدر میان تئوری

-می  جدارا که انسان را از انسان    آنچهاو هر    چراکه  ،آنان است ترین  

بی  سازدمیدور    کند ارزش  از  میو  همهبهره  امتیازاتِکند:    ی 

یت،  مسیح  عشقِ  لِبرای او اص  ن.ی ایماویژه  تا امتیازِحتی    مخصوص

آخرین این    رسد وخود می  ترین تکاملِاجتماعی به ناب  راستینِ  بنیانِ

است نیز  ممکن    مایشِآز شده  منحصر  انجام  عدم  ب-فردبهتا  و  ودن 

از   را  ترین و  خودمداری در ساده  علیهدور کند: جنگ    افرادپذیرش 

منحصر  خودِ  ،  شکلِ خودِ یکتایی، در  اششکلترین  در نتیجه سخت 

 .نبود

مادامی که  اجتماعی داشته باشید    حقیقتا  توانید زندگیِمی  چگونه»

 « تان موجود باشد؟انحصاری میان وردِیک م حتی

می برعکس  میکه  پرسم  من  باشید  منف  حقیقتاتوانید  چگونه  رد 

یک   حتی  که  شما   پیوندمادامی  اگر  دارد؟  وجود  شما  بین  هنوز 

  به شما را    پیوندی  یکدیگر را رها کنید، اگر د  توانیدارید، نمی  پیوندی

از  تادوازدهد و ید بوگری چیزی خواه بست، فقط همراه با دی یکدیگر

دوجین  یک  میلیونشما  و  مردم  شما  از  هزارها  بشریت ،  شما  از  ها 

 بود. خواهید
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می» هستید  بشر  نوع  که  زمانی  با  تنها  انسان  عنوان  به  توانید 

ی یکدیگر را به که تنها زمان  گونه همان   د،یکدیگر معاشرت داشته باشی 

 « !ایددوست میهن کنید که پرست درک میعنوان وطن

میبس پاسخ  من  هستید که  دهم  یار خوب،  منفرد  که  زمانی  تنها 

 د با دیگران رابطه داشته باشید.هستی  آنچهتوانید به عنوان می

اینتندروتر انتقادی  مکتب  طرفدار  باین   اصولِ   نفرینِ  گونه 

ضربهودخ حالت  شدیدترین  به  امور .  خوردمی  ش  را    او  انحصاری 

پرستی و کلیسایی بودن، وطن  از شرِنهد،  کنار مییکی پس از دیگری  

و خود را  کند  ، بندها را یکی پس از دیگری باز میشودمیغیره رها  

وطن از  کلیسایی،  انسان  وقتی   سازدمیجدا    پرست از  نهایت  در  و 

ها باید  ی انسانیان همهایستد. او از متنها می  اوی بندها باز شد،  همه

را  هر خصوص  یصارانح  امری  که  کسی  دارد یا  و    سازد  خارج  ،ی 

می سرحدات  به  انحصاریوقتی  چیز  چه  خودِرسی  از    شخِص   تر 

 منفرد! فرد و منحصربه

بودن  -فردبشوند و منحصربه «انسان »  همهاگر اندیشد که آیا او می

کنند   رها  ب را  دلیلشودمیر  هتوضعیت  همین  به  معنی    «همه» که    ؟ 

ماند.  می  ابرجاپچنان  رین تناقض همتدهد، فاحشرا می  «ی افراد همه»

اینکهفرد است.  خودش منحصربه  «فرد»  چراکه لیبرال بشری دیگر    با 

یا منحصربه  زِهیچ چی اندیش خصوصی  ی شخصی، هیچ هفردی، هیچ 
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نمی واگذار  فرد  به  را  شخصی  را   اینکها  ب کند؛  حماقت  چیز  همه 

می  چشمانِ  جلوی دور  او  از  انتقاد  با  از   اشفرتن   چراکه  سازدفرد 

تحملی در   با اینکه ست؛  است، نفرتی مطلق و تعصبی  ای  شخص  آنچه

ست اشخصی    آنچههر    راکهچ شناسد،  ست نمیاشخصی    آنچهبرابر  

خاص را    خود شخِص  تواندنمی او    های اینهمهبا    ؛ ست   بشری  غیر

انتق  سازد    ادبا  انتقادِ  شخِص  تیِسخ  ه چراکحذف  برابر  در  او    منفرد 

اعالم    «خاص  شخصیِ»شخص را  به اینکه    او باید  کند ومقاومت می

راضی   واگذا  بشودکند،  او  به  را  چیز  همه  دوباره  واقعیت  در  ر و 

 نماید. 

جامعه که  آن  قایل ای  خصوصی  چیزهای  برای  اهمیتی  دیگر 

بودن   کرد؟ خاص  خواهد  چه  می  رانیست  نغیرممکن  ولی کند؟  ه، 

ع که موضواین    مثالنوان عبه  د.ده یمعالیق جامعه قرار    آن را مادونِ»

باشند را تعطیل چقدر    ، کندبه خواست شخصی واگذار می  روزهای 

ج   مادامی منفعت  با  نکند. که  پیدا  تضاد  خصوصی   آنچه   هر  1« معی 

 ارد. ندهیچ سودی برای جامعه  گریدعبارتبه  وشود می رهاست ا

مذاه » و  حصارهایشان  کلیسا  بردن  باال  با  اظهار    علیهب  علم 

اند، خواهند ماند. این موضوع زمانی که  بوده   آنچه  که همیشهاند  کرده

 
1Br. Bauer, Judenfrage   – .م 
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اساسِ  هاآن  و  می  دولت   الزامیِ   بنیان  زیرش اعالن   ی شمایل  دند، 

خصوصی دارد.   کامالموضوعی که اهمیتی    -  ظاهری پنهان شده بود

  ، و آن را مسیحی کردند  داشتندتباط  ار  دولت با    هان آحتی زمانی که  

اش را عمومی  ی سیاسیِهنوز ایده  دولت که  فقط گواهی بودند بر این

حقوقی   فقط  و  بود  نداده  می  ویژهگسترش  فقط   هاآن   .کردبرقرار 

امری انحصاری بود و   دولت الترین بیان بر این حقیقت بودند که  وا

انحصاری   امور  با  که  شت دا  سروکارفقط  زمانی  باید   دولت   ا نهایت . 

ل  خود را کام   عمومیِ  شجاعت و نیروی آن را داشته باشد که تقدیرِ

 تواند به منافعِ ست که او همچنین میازمانی    نتیجتا  ؛و آزاد باشد   کند

سپس دین و  ؛  شان را بدهدواقعی  جایگاهِ  های خاصْهو دغدغ   مجزا

ترین  ابن عنوانِبه  نآنا. نبودند گاههیچشوند که کلیسا جوری آزاد می

رضایِتدغدغه و  خصوصی  نابی  حال  شخصی  خواسِت  ترین   به 

ر میخود  و  ها  جماعت  هر  فرد،  هر  و  کلیساییفرقه هر  شوند    ی 

برای   توانست  انتخاب    گونهآن   شاارواح  یسعادتمندخواهد  که 

-الزم است اهمیت دهد. هر فرد می  کندمیکه فکر    گونهآنو    کندمی

به خواستی خ  روحِ  یِعادتمندس  تواند  او  برای  که  آنجا  تا  ویش 

نت بهترین ضماکه به نظرش    ردی راست اهمیت دهد و فا شخصی  

ی روحانی است، بپذیرد و به عنوان سرپرست  شاخواست برای ارضای  
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-گذاشته میکنار  از بازی    مل علم به طور کا  نهایتا   .رت دهدبه او اج 

 1. «شود

ی باید به پایان  آیا زندگی اجتماع؟  ولی چه چیز باید اتفاق بیافتد

ا عشق  ب   آنچهی  همهها،  ت ی رفاق، همههاروییخوش ی  برسد و همه

 باید ناپدید شود؟  است، اجتماع آفریده شده یا بنیانِ

خ به  فقط  همیشه  فرد  کسی  گویی  به  آنکه  به    احتیاج اطر  دارد 

ا  ر  باید خود  دارد  احتیاج  دیگریوقتی به    دنبال او نیست، گویی فرد

کن   اوبا   که  همساز  است  این  تفاوت  اما  فرد    واقعا  وقت آن د.  با  فرد 

بند    هاآن  قبال  کهیدرحالد  شومی  متحد یک  یکدیگربا  متصل   به 

به    پدر و پسر در  .بودند اکثریت  آن   همدیگرمقابل  از  بعد   ، مقیداند. 

مستقلتوانند  می  هاآن  حالت  بپیوندند.    در  یکدیگر  به    هاآن  قبالبه 

بها  عنوان این    تعلقیکدیگر    عضای خانواده  از  بعد  به   هاآنداشتند، 

سر بودن و پدر بودن باقی  شوند. پبا هم متحد میرانی  عنوان خودمدا

 کنند.ملزم نمی اما پدر و پسر دیگر خود را به این چیزها ،ماند می

همه   از طریقِ آن،است.    «انسان»  قت یحقدر  ی نهایی  ویژه  امتیازِ

.  شود گذاری میبر روی همه سرمایه  ه خواهند شد ویژو  امتیازِدارای  

 
1der FreiheitBr. Bauer, Die gute Sache    – .م 
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ویژه باقی    امتیازِ»گوید:  باوئر خودش میرونو  به این دلیل است که ب

 1« ر آن را به همه تعمیم دهیم.اگ یحت ماندیم

ل دگردیسی  عصرِیبرالیسم  بنابراین  این  با  را  می خود  گذراند:  ها 

شخصیِت» نتیجه  در  نیست،  انسان  فرد  حساب  دیفر  ابتدا  به  اش 

هیچ خواسِتینم و    آید:  دستوری  هیچ  هیچ خودسرانگی،  شخصی، 

 « تیاری!هیچ اخ

تو   من و مالِ هیچ مالِ، در نتیجه نداردبشری  ، فرد هیچ چیزِدوم »

 « .یا مالکیتی معتبر نیست 

دارد،  ،  سوم» بشری  چیزی  نه  و  است  انسان  نه  فرد  که  مادامی 

او   باشد:  داشته  وجود  کل  به  خبانباید  یک  عنوان  به  با  ید  ودمدار 

باز   ا برای انساند تا ج اش توسط انتقاد نابود گردتعلقات خودمدارانه

 « .شود، انسان به تازگی کشف شده است 

در فرد حضور دارد و  اما با وجود اینکه فرد انسان نیست، انسان  

همه و  شبح  اوست.  مثل  درون  وجودش  الوهی  چیزهای   رونیازای 

شده به او را که به عنوان انسانی زاده آنچهبه فرد هر ی سیاس لیبرالیسمِ

شده با وجدان،  تنظیم   آزادیِ  نآنا هد که در میاندمی  تعلق دارد، جایزه

 
1Br. Bauer, Judenfrage   – .م 
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سوسیالیسم    . ت اس  «حقوق انسان»و به اختصار    دست ازاینمالکیت و  

انسانی  کند که  چیزی را به فرد اهدا می   آن ، به عنوان  فعال به عنوان 

  آنلیبرالیسم انسانی به فرد    در نهایت .  به او تعلق دارد  «انسان کارگر »

می را  اودهد  چیزی  عنوان    که   گریدعبارت به ؛  دارد  «انسان  یک»به 

تنها به   س فردِدهد. بر این اسابه بشریت تعلق دارد را به او می  آنچه

دارد چیز  همه  بشریت  و  ندارد  چیزی  در    «بازسازی»  لزومِ  .کل  که 

 ترین میزانِ ر واضح به کامل به طو  است،  شده  ظهمسیحیت به آن موع 

بمی  درخواست آن   تبدیل  جانشود.  شوید ه  جدید  تبوری  به  .  دیل 

 شوید! «انسان »

حتی   است  فرد  نزدیکیممکن  یاد  بر  در  به    ای خداوند مناجات 

هیچ  نتیجتا  یا پویایی( متعلق به انسان است.    «قدرت)»  یادتسیفتد.  ب

فقط   باشد،  ارباب  نباید  ارباانفردی  که  است  است.   بِسان  افراد 

ب  مالکِ  فردْ  درنتیجهانسان است و    نِآاز    پادشاهی نیست  لکه جهان 

دارایی  ،«همه »انسان،   همچون  جهان  میبه  حکم  شهرتی .  رانداش 

انسان یا    چراکه  برای انسان؛  ( 1باور عام )   همه خارِمقرر، تکریم یا افت 

 
 – استفاده شده است که به معنای باور یا نظر عموم است. doxaیونانیِ  یواژه 1
 .م
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دیشد و انکند، میمی  ارفرد است. برای اوست که فرد ک  پایانِ  بشریْت

 شود.  «ن ساان» باید تبدیل به او، فردکریم کند و برای تزندگی می

میتاکنون  ها  نانسا  تا  همواره  آن   انجمنیکوشیدند  در  که  بیابند 

لرا  هایشان  نابرابری غیرضروری  از  دیگر  برای   نآنا  سازند. حاظ 

و   می  برابریبرای    نتیجتا برابرسازی  و  همکوشیدند  زیر  ه  خواستند 

به دنبال یک    نآناند و این معنایی کمتر از این ندارد که  یک چتر برو

دای یکتاست که همه به این خ)» گشتندمی انایمب، یک بند، یک اربا

از خود انسان    ترانجمنیر و  تبرها براچیزی برای انسان  .( آن معتقدیم«

ه است. او اش را یافتتمنای عشق خشنودی  انجمن،و در این    نیست 

  د. یتا آنکه این آخرین برابرسازی را به عمل رسان  ت از کار نکشیددس

ی انسان قرار داد. انسان را در سینه  و  کرد  رهمواها را  بریابرای نهمه

این   تحت  و    انجمنِاما  فرسودگی  همیشه مذکور،  از  بیش  نابودی 

می نظر  در  جلب  انجمنِکند.  در    یک  همچنان  فرانسوی  محدودتر 

آلمانی  مقاب بود  یسال  و نین  همچو  تاده  محمدی  مقابل  در  مسیحی 

برعکس،  اکنون.  دست ازاین مقابل    سانان،  است   هاانساندر    ؛ ایستاده 

ایستاده    ها، انسان نیستند، انسان در مقابل ناانساناز آنجا که انسان  یا

 است.
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 یابد میبا این جمله ادامه    ،«خدا انسان شده است »ی  جمله  اکنون

اما ما آن را    .است   بشری  منِاین    .«من شده است   بهانسان تبدیل  »که  

مگوییکنیم و میبرعکس می بهم:  مادامی که  عنوان    ن  به  دنبال خود 

به نظر  . اما اکنون که  مقادر نبودم که خود را پیدا کن،  گشتمیانسان م

من شود و در من جسمانیت رسد انسان اشتیاق دارد تا تبدیل به  می

به من وابسته است ایتا  نهنم که همه چیز  کآورد، مالحظه می  به دست 

گم من  بدون  انسان  امگشته خواهد  و  نیشد.  قرار  من  را ا  ست خود 

تا معبدِ این  ترینِاین مقدس  رها کنم  از  نباید    ،چیزها باشم. پس  من 

یا ناانسان.   ما انسانزنم بپرسم که آیا من  می   یکه دست به کار  زمانی

 شد!باگردن من ن وبالِ روحبگذار این 

ان  میلیبرالیسم  کار  افراطی  حتی سانی  که  بخواهید  شما  اگر  کند. 

باشید، اگر شما بخواهید که    ویژهرای چیزی  یا دا  ویژه  زمینه  در یک

امتیازِ یک  خاص  حتی  برا  دیگران  از  دارید،  باالتر  نگه  خود    اگر ی 

جزء   که  را  حق  یک  فقط  ادعا    « انسان   عمومیِ  حقوقِ»حتی  نیست 

 .دمدار خواهید بودخوکنید، شما یک 

از دبسیار عالی! من نمی باالتر  یگران  خواهم که چیزی خاص و 

 هاآن   علیهامتیازی ویژه    خواهم که مدعیِ، من نمیه باشم داشتباشم یا  

را هر چه    حقیو هیچ    سنجمگران نیز نمیاما من خود را با دی  باشم.
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آن   یی آن چیزی باشم و همههمه  خواهممیمن  خواهم.  باشد نمی

دارا  را  می  چیزی  که  چیزی  توانمباشم  دیگران  آیا  اینکه  آن    شبیه. 

یا  دار اه   ،هستندند  دارد؟چه  من  برای  نه    همسانانو    برابرها  میتی 

نه  می باشند  به  باشند  داراتوانند  میتوانند  من  زنم  نمی  گزندی  نآنا. 

صخره  همان به  که  حرکتگونه  در  آنکه  خاطر  آن   داشتن  به  از 

باشند،  می  هاآناگر  زنم.  نمی  یزندگ  «م جلوتر» توانستند آن را داشته 

 ند. داشتآن را می

 درخواسِت   در  ی اصلیکتهن  ،های دیگربه انسان  د نشدنوار  زندگ

است  ویژه  امتیازاتِ  را   »جلوترند« که    هاییآن ی  همه  اینکه  ؛ نداشتنِ 

جه  و  . فرد نباید به هیچاست   نفس  انکارِ  ، اکیدترین تئوریِکنیم  انکار

را   یه  مثال   «ی خاصچیز»خود  به حساب  یک  مسیحی  یک  یا  ودی 

به جز آنکه خود   ؛کنماب نمیزی خاص حسرا چیخود    نیز من    آورد.

  دارم؛ ولی آن به دیگران  هاییشباهتدانم. بدون شک من را یگانه می

خورد. در واقع من غیرقابل فقط به درد مقایسه یا تامل می  هاشباهت 

گهیگان ام،  مقایسه من،  گوشت  ذهنِ  ناآن  ِتوشام.  ذهن   نیست.  من، 

اگر شما    ن اآن ت  هاآن نیست.    « گوشت، ذهن»ومی  عم  ناوینِع  حِترا 

به گوشت    افکار  هااین بیاورید،   و ذهن   منشماست که هیچ ربطی 
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مین دارن  من همه  از  کمتر  به  د و  است،توانند  من  آنِ  از  اشاره   آنچه 

 داشته باشند. 

ارم،  ذهم یا احترام گدر شما تشخیص دا  رخواهم چیزی  من نمی

نه حتشانهپونوع ژندهنه  را و    شامالکنه نوع   را   یاش را و  ؛  انسان 

فهمم که این را میدر نمک  من  .  کنم  استفاده  شماخواهم از  بلکه می

آن را حل می  سازد،طعم میخوش  من  نزدِرا    غذا نتیجه  کنم. در در 

می رزق  من  آن    ،بینمماهی  نتیجه  ش می  رادر  در  این  خورم.  من  ما 

می را  زندگیهدیه  که  می بینم  دلپذیر  نت د  ، شودام  شمر  به  یجه  را  ا 

، در ماهی حیوانیت تبلورکنم. یا در نمک  تخاب مینشین انعنوان هم

اما برای من شما  دست ازاینکنم و  ها را مطالعه میما انسانو در ش  .

و    خواهید بود،  من  یابژه  گریدعبارتبه   ،برای من هستید  آنچهفقط  

 ، دارایی من نیز هستید. ایدمنی چون ابژه

لیب ژنده  مِیسرالدر  میبودن    پوشانسانی  ابتدا  کامل  در  اگر  شود. 

-تا بیشترین شباهت به ژندهباید  ،  برسیم  1قلمرو خود خواهیم به  می

بایست هر ما می  چراکه،  فقرزدگی پایین رویم  طِی شراپوش، بیشترین  

-ژنده-ر کنیم. اما هیچ چیز به نظر شبهبَز خود  ارا  ت  بیگانه اس  آنچه

 نیست.نه  بره  نِتر از انساپوش

 
 .م – enheitEigدر متن آلمانی  1
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احساس   چراکه اندازم  وقتی من انسان را نیز به دور می  هرحالبه 

برامی نیز  او  نمیکنم  و  است  بیگانه  من  هیچ  ی  اساس  این  بر  توان 

نمود ژنده،  تظاهری  از  بیشتر  فقط  ست اپوشی  این  دیگر  این  -ژنده. 

نیست:  وشپ اینجا    چراکهی  است،  برافتاده  نیز  ژنده  آخرین  حتی 

ا ا  واقعی  گیِبرهن برهنیستاده  کردنِست،  است.   آنچههر    ه  بیگانه 

  آنچه از  این کاره است و با پوشی را از تن برکندپوش، خودِ ژندهژنده

 زند. سر باز می، پوشک ژنده، یبوده است 

 ام. گذشته بوده در پوش نخواهم بود، امامن دیگر یک ژنده

------- 

زمان   این  درگیری   فقط  چراکه  هدد  رخنزاعی  توانست  نمیتا 

که   هاییآن درگیری بین    .ج بودهای کهنه رای های مدرن با لیبراللیبرال

  مقیاسِ » که    هاییآن کردند و  را در مقیاسی کوچک درک می  «آزادی »

می  «کاملِ را  درگیریخواستند،  آزادی  -بی و    روهایانهم  میان  نتیجتا 

پیش میهاکران را  سوال  این  چیز  همه  که  .  باید    چقدر  انسانکشد 

چیزی    شد؟با  آزاد باشد  آزاد  باید  انسان  آن  ااینکه  به  همه  که  ست 

در که    1ناانسانی ن  آ  از  تیجه همه لیبرال نیز هستند. امامعتقدند و در ن

 
( باشیید، باییید Unmenschناانسان ) فرد آنکهای ردر نظر داشته باشیم که بباید  1

سییت. انسییانی کییه ایییر بشییری ه معنای یک انسییان غابتدا انسان باشد. این واژه ب



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

281 

 

-ییت مدیرم   شود؟ او چگونهچگونه ممانعت می  هر فرد وجود دارد

 آزاد رها نکند؟   با انسانِ زمانهم د تا ناانسان را شو

کلیلیسم  لیبرا حالت  خونی  دارای    در  مخالفی    ست،ادشمنی 

دارد  گونههمان ناپذیر.  شکست  را  شیطان  خدا،  انسان  که  کنار  در   :

است.   ایستاده  خودمدار  فرد،  ناانسان،  جامعهدولت همواره    و   ، 

 نند.کبشریت، این شیطان را رام نمی

  های عهده گرفت که به لیبرالر  انسانی این موضوع را ب  یسمِبراللی

های  گر لیبرالخواهند. ارا نمی  «آزادی »هنوز    نان آنشان دهد که    دیگر

  را در مقابل دیدشان داشتند و در بیشترِ   منفرد  دیگر فقط خودمداریِ

بودجنبه کور  لیبرالیسمِها  برابر  ند،  در  خودمداریِرادیکال  در  »  ش 

دار  «توده همچون خود  هاییآن   او  رد.ا  که  را    خواسِت  شرا  آزادی 

میان  نمیخود    خواسِت از  میتودهکنند،  بیرون  پها  اکنون کشد.  س 

میناا جدا  شدیدی  طرز  به  انسان  و  به آنان  شوند.  نسان  هم  مقابل 

می دشمنانی  طرفدارانِ  »و    «ها توده»  گریدعبارت به ایستند،  عنوان 

آزادها، منتقدین  »شوند  خوانده می  اسماًه  ک  نهگوآن ا  ی  «قادی مکتِب انت

 
← 

اانسان با غیییر سان باشد. پس نناان  تواندینمانسان نیست. مثال یک حیوان یا گیاه  
 م. –فرق دارد.  انسان
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-ها قرار میل خشن ( در مقاب114ی  فحهص  یودیه  پرسش)  «بشری

 ست.ادینی  انتقادیْ رند. این مکتِبگی

همه  کهگوید  می  سخن  امید  این  ازانتقادی    ِبمکت تودهبر  ها ی 

و   شود  عمومیِنامهگواهی  هاآنبه  »پیروز  کند  ستی تنگد  ی   1. «عطا 

میبرایبنا او  موضعِن  در  را  خود  که  و    خواهد  دهد  نشان  درست 

را    «دارند و بزدالن که قلبی پر از ایمان    هایی»آن جرات بین مشا  تمامیِ

عنوان   تنگ   خودمدارانه،  لجبازیِبه  عنوان  و  به  جلوه    حقارتنظری 

همه دعواها  دهد.  داد  شاناهمیت ی  دست  از  مشاجراتِ   انده را    و 

عمومی پا به  دشمنیِ انتقادیْ در مکتِب چراکه ؛اندهرها شدنظرانه تنگ

بهتر از    کدامهیچ دمدار هستید،  شما همه با هم خو»  گذارد.عرصه می

هم    کتِبم  علیهدمداران  خو  اکنون  «نیستید!دیگری   کنار  در  انتقادی 

این  واقعاآیا  ایستند.  می خیر،  کنندمیگونه  خودمداران  که   هاییآن؟ 

این دلیل    ،نگندج می  نتقادیا  مکتِب  علیه  به  کنند  این کار را میدقیقا 

راه آن او  که   متهم  ب  ا  خودمداری  جرمِ   نا آن.  است   دهکره   به 

اعتراف نمی اساس مکتب  خودمداری  این  بر  تودهانتکنند.  ها قادی و 

 جنگند، هر دو از خودمداری می  علیهاند: هر دو  بر یک بنیان ایستاده

امت  ذیرشِپ برای خود  اتهامِ  کنندمیناع  آن  وارد   و  یکدیگر  به  را  آن 

 .سازندمی

 
1it. ZtgL   م. – 15جلد 
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انتقادی تود  مکتب  ه هو  هدف  ها  یک  دو  دنبال  ر    ؛ کنندمیرا 

از خودمداری به    شانکیمکدا  این است کهتنها بر سر  دعوا    .آزادی 

 تر شده یا به آن دست یافته است. دف نزدیکاین ه 

مسیحییهودی مطلقها،  انسانها،  تگرایان،  انساریکی  های  -انو 

کمونیست  سیاستمداران،  نور،  همه  –ها  های  اختصار   ننگِ   -به 

دارند و هنگامی که مکتب انتقادی  دور نگه میودمداری را از خود  خ

دهد، نسبت می  ناآن منطقی گسترده به  با  این ننگ را در بیانی صریح  

را    اتهامِ  علیههمه،   با خودمداری    کنندمی   توجیهخودمداری خود  و 

برپا    دشمنِ  همان  جنگند؛می آن جنگ  با  انتقادی  مکتب  که  مشابهی 

 .است  کرده

در  اند و هر دو خودمداری منِها دشودهکتب انتقادی و هم تهم م

که آنوجوی  جست  د   اند  از  را  خودمداری  خود  و    سازندآزاد  ست 

، آن  کنندمیو از خود پاک  خود الپوشانی    همچنان که آن را در موردِ

 دهند.ت میلف نسبمخا حزبرا به 

-ادههوم سفم» که  «ست ا هاتوده سخنگوی راستینِ»مکتب انتقادی  

ع و  خودمداری  را    «بارتِی   کهیدرحال  ؛ دهد می  ناآن به  خودمداری 

پیروزی   که  بیش  انک  شانایبرسخنگویانی  ناشیانی  تنها  بود  شده  ار 

در جنگ خودمداری،    علیهدر جنگ    هاآن  و ژنرالِ  سلطاننبودند. او  

آزبر  خواهندن  آ  ه ی عل  ناآن جنگد،  آن می  علیهاو    آنچه؛  ت اس  ادیای 
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نیز هست. فقط اینکه او دشمنی   ناآناو دشمن    حالنیدرعا  د. امجنگی

مقابل   دوست   ناآندر  دشمنی  بلکه  است نیست  پشِت   مآبانه  بر    که 

 را مجبور به شجاعت کند.   ناآنزند تا بزدالن تازیانه می

رو   پیش  تِاها به این عبارو توده  قادیمکتب انت  تضادِ  لهیوسن یبد

ما  »  «د!ستیدار ه خودم  شما» :  یابدمی تقلیل   من  »  «نیستیم!  نهگون یانه، 

 « بپذیرید. ما را هاتیتوج شما باید » «کنم!این را به شما ثابت می

ار را  خودشان  که  شکلی  همان  به  را  آنان  میائبگذارید  دهند، ه 

یعنی  دهند،  ارائه مییگر را  یکد  شکلی که  همان، و به  نی ناخودمداریع

د و ان هم خودمدار هستننشکل[ آ  ]به این.  در نظر بگیریم  خودمدار،

 هم نیستند. 

به معنای دقیق می انتقادی  باید منِ خودمکتب  از    گوید: شما  را 

که  چنانآن ها  محدودیت   یهمه کنید  آزاد  به    کامل   خودی تبدیل 

می  بشری من  آنجا  شود.  تا  را  مگویم: خود  و  توانییکه  کنید  آزاد  د 

  ن توانایی را ندارد ایهر کس    چراکه  ،ایدشما سهم خود را انجام داده

برای دیگران یک   آنچهی مرزها را بشکند یا به بیان گویاتر:  همهکه  

با رنجودیت است برای عدهمحد نتیجه خود را  نیست. در  بردن    ای 

محدودیت  این  برای  نکنید.  خسته  دیگران  مال    که  ست ا  یکافهای 

یک  خ حتی  توانسته  تاکنون  کسی  چه  بشکنید.  هم  در  را  ود 

امروزه و در بدر هم    هاانسان  یهمه  برای  ودیت رامحد آیا  شکند؟ 
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بیشمار   اعصار،  با  از  تمام  بشریت یت محدود» اشخاص  گذران    «های 

ممکن   ،سازد را واژگون می  هایشمحدودیت کنند؟ آن که یکی از  نمی

و راه  دیگران  به  نوسیل  است  را  کردنِه  واژگون  ولی  دهد،   شان 

خود    یشانهامحدودیت  دیگر    ست.ا  هاآنکار  کاری  کس  نیز  هیچ 

نمی که  انجام  بخواهیم  مردم  از  اینکه  معادل   تمامادهد.  انسان شوند 

به  ای که  است  که    هاآن ن  را  محدودیت   یِتمامبگوییم  بشری  به  های 

ای اندازند.  است  زمین  غیرممکن  تی  محدودی  هیچ   انسان  چراکه ن 

ست ا  منهای  تعدادی دارم اما این فقط محدودیت   مسلماندارد. من  

فقط توسط من قابل شکست   هاآنو    ،توجه است   که برای من مورد

شری شوم فقط به این دلیل که من، من  ب   یمنتوانم  اند. من نمیدادن

 ستم.انسان نی صرفاهستم و 

به ما یاد  ی چیزی  تقادببینیم که آیا مکتب انهمچنان  بگذارید    ولی

بتوانیماست  نداده   آوریم!  که  به حساب  را  بدونِ عالیق  اگر  من    آن 

با  نباشم انسان نخواهم بود؟ خوب،    غرضاگر بی  ، ستمی آزاد ن  نباشم،

مناینکه   اندک   برای  که  تفاوت  دارد  انسان،  آی  یا  باشم    همچنان زاد 

ه نمی که  موقعیتی خواهم  به    خودشناخت  برای    یچ  برای   حسابیا 

اینرا  خودم    آوردنِ من  به  انتقادی  مکتب  کنم.  رها   بالاستفاده 

که اگر چیزی خودش را محکم دهد  د میرا با تعلیم پیشنهاعیت  موق

درونِ غیرقابل  در  و  کرد  مستقر  و حل  من  زندانی  به  من  شد، 
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بدل   آن  یا  میخدمتگزار  ه  شد -تسخیرانسانی    گریدعبارت به شوم 

دوری  خواهد باشد،  هر چه میعالقه،  یک    اگر نتوانم از  خواهم شد.

درونِبردهاو    ؛کنم از  دزدید  ای  است من  اوه  متع  .  من دیگر  به  لق 

به   متعلق  من  بلکه  بود  بگذارید  مهست  اونخواهد  پس  درسِ .    این 

  مان قات متعلاجازه ندهیم هیچ بخشی از    وانتقادی را بپذیریم    ِبمکت

 برسیم. رامشبه آ شانکردنباطلوار شوند و فقط با ستا

می انحرافی  مکتب  وقتی  انسان »گوید:  پس  زمانی  فقط   شما 

به بیهستید ک نقد کقرار  بپردازیده  باطل کردن  ما   ، « ردن و  آن زمان 

  ن یبد  .من، من هستم  همین شکل  بهو    ام بدونِ انسانمن  »گوییم:  می

. برای اینکه محافظت کنم   ام برای خوداییخواهم که از دارمی  ب یترت

آن   کنم،محاف از  خودم    ظت  به  مداوم  شکلی  به  را  آن  تا  است  نیاز 

 پیش   .مسازنابود    شدنتقلبه سوی مس   آن راِتو هر حرک  بازگردانم

  « جنون »یا    «ای ثابت ایده»و تبدیل به   کنداز آنکه بتواند خود را تثبیت 

 « بلعم.را می آنشود 

ود خکه بل ،دهمانجام نمی «بشری تکلیفی» ه عنواناین کار را باما 

-لح  آنچه یکه همهروم نمیافاده راه این با . وی آن انگیزه دارمبه س

وقتی    مثالعنوانبه   .نسان ممکن باشد را حل کنمایک    برای  شاشدن

به  اما    ؛کردمدستورات را نقد نمی  مهمل بودنِ  بودم  نشده  سالهدههنوز  

کنم،  یمها  آنان را نقدناشده رو وقتی هنوز    اممشابه با آن انسانشکلی  
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  م ادکهیچ از    ندارم و   تکلیفیبه اختصار، من    ام.نیز بشری عمل کرده

 انسان بودن.  از حتی ؛کنمنیز پیروی نمی

هر  اکنون  آیا   گون  آنچهمن  تقالهای  در  فتح  ا اگونلیبرالیسم  ش 

بایست از دست  می  هفتح شد  آنچهکنم؟ روزی که هر  کرده را رد نمی

،  شت یق لیبرالیسم آزاد گاز طر  «نسان ا»از آنکه    پس  رود، دور است!

به خود   آشکارا  و  گردانمیمبرد  ی خوه سوام را بنگاه خیرهفقط  من  

نهایی به ت منآورده،  به دست آید انسان به نظر می »آنچهکنم: اقرار می

 « ام.آورده به دست 

 . «ست ا انسان برای انسان وجودی واال»انسان زمانی آزاد است که 

دهای واال باطل ی وجوشود که همهمی  میلتک  گونهن یاپس لیبرالیسم  

اش الهی  دا و رحمِتخ  و  شوداسی واژگون  شنن ساشوند. الهیات با ان 

 . «جهانی آتئیسمِ»با خنده کنار زده شود؛  

که زمانی  من»حتی    در  بی  «خدای  شدههم    خودمداریِ ،  معنا 

  ؛ چون رها کرده است   بایست بدهدچیزی را که می  آخرین  ،مالکیت 

خود داشته باشد وجود خواهد   فرد را در قلِب  ی سعادتِوقتدا تنها  خ

 بال سعادت خود در اوست.که فرد به دن طورن هما ،داشت 

گزاران را منسوخ  نابرابری میان اربابان و خدمت  ،سیاسی لیبرالیسمِ

در فرد،  ارباب  دیگر    اکنونارباب و آنارشی کرد.  کرد: او مردم را بی

  –قانون یا حکومت    –ک شبح  یل به یتبد  ورفته    در خودمدار از میان
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میان فقیر و   نابرابریِ ،  مالکیت   نابرابریِستی  ی لسوسیا  شده بود. آزادیِ

ارایی ساخت. و بدون د   مالکیت  بدونغنی را منسوخ کرد و مردم را  

گرفته شد فرد پس  از  به جامعه  دارایی  تسلیم  ی شبح و  . گشت گون 

را    ،انسانی  لیبرالیسمِ آخدابیمردم  میتئیس،  دتی  نتیجهکند.  آن، ر   ی 

باب اربی  ب ی ترت  نیبد.  شوداده  یان د، باید پا« خدای من»خدای فرد،  

بودن -مالکیت آزادی از خدمت کردن است، بی  زمانهم  مسلمابودن  

بی  زمانهم و  است  مراقبت  از  بودن  آزادی  از    زمانهم خدا  آزادی 

با  مراه  ه ،  دکنط میب خدمتگزار هم سقو با با ارهمراه  صب: چون  تع

ا ر، تعصب. امداشهبا خدای عمیقا ریهمراه    و  از آن  مراقبِت  مالکیْت

-خدمت خواست،    بر خواهد  دولت ه ارباب دوباره با عنوان  جا کاز آن

ب دوباره  می  مادونعنوان    هگزاران  مالکیت پدیدار  که  آنجا  از  شوند. 

ار ان کتحت عنوشود، مراقبت دوباره از نو  جامعه می  تبدیل به داراییِ

تعصب   به یکنوان انسان تبدیل  گردد. از آنجا که خدا با عایجاد می

ایما شودمی جد،  مینی  پدید  آزادی. ید  یا  بشریت  به  ایمانی  آید؛ 

ه   چراکه فرد، خدای  شده   اکنون»انسان    یعنیمه،  خدای  داده    تعالی 

اما از  .  «این باالترین چیز در ماست که همه انسان باشیم  چون  است؛

ی  ایدهکه    چیزی بشود  آنتبدیل به  تماما    تواندنمیکس    ه هیچآنجا ک

می  «انسان » انسکند اظهار  فرد  ،  برای  و جهانی    صورتبه ان  دیگر 

به و  واال  وجودی  یامده ی ن-دست -متعال،  خدا،  می  ،ک  ماند. باقی 
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  « خودِ»رای باو برای ما،  چراکه ،ست ا «خدای حقیقی»این  حالن یدرع

منا ما،  به  امتعلق  در   اما  ؛ست سب  و  شده  جدا  خودمان  از  خودمان 

 ته است. باالی سر ما قرار گرف
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 نوشتیپ

 

د پیشین  بازبینیِمطالب  به شکلی   «بشری  آزادِ  انتقادیِ  مکتِب»   ر 

کتاب  تکهتکه ظهور  از  پس  سرعت  بحث های  به  شده   مورد  نوشته 

من و    اندک نوشته شدههای دیگری که به این سب، همچون بخشبود

  ب انتقادی ما مکت. اها نکردمتکهدن  ندانی جز کنارِ هم قرار داکاری چ 

ملزم می  کند وپافشاری می  یشرویپبه    قراربی   ربا  که یک  سازدمرا 

واپسین   متنِنون که کتاب من پایان یافته این  دیگر به آن بازگردم. اک

 نم.کرا درج می
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آخرین   من  مقابل  از شهشتمین(  )در  ادبی   یامهروزن  ماره 

 از برونو باوئر قرار دارد. 1عمومی

د. اما  نگیردر راس قرار می  «عهجام  ع عمومیافمن» ه  در اینجا دوبار

تامل    مکتِب این    کندمیانتقادی  برای  مشخصه« جامعه»و  ارائه  ،  ای 

شد، تمیز داده نان با آن خلط میکه همچ  پیشین  شکلِکه با    دهدمی

  « آزاد  دولِت»همچنان به عنوان    پیشینهای  ر نوشتهی که ددولتشود:  

توانسته  یهیچ طریق نمبه    چراکه  ؛ست ا  شده رها    کامالشد،  تجلیل می

را  خود  »را به انجام برساند. مکتب انتقادی فقط    «ی بشریجامعهامر »

لحظه ملز برای  که  دید  در  م  سیاسی  مسائل  و  انسان  را   1842ای 

،  «آزاد  دولِت» حتی  ،  لت دوته است که  دریاف  اما اکنون  ؛« تشخیص دهد

نیست جامعه بشری  آن    ای  با  مشابه    « سان ان» مردم    گفت   نتوای میا 

الهیات را تمام کرد و آشکارا نشان    تند. ما دیدیم که او چگونه کارِیسن

خدا که  خا  داد  به  انسان  مقابل  میدر  با  بینیمی   اکنونافتد؛  ک  که  م 

به شفافیت  به روشی مشابه  نیز  نش می  سیاست  دهد که  یان مرسد و 

ملیت  و  انسان  مردمان  مقابل  در  چگونگیِاکن:  افتندیفرومها  ما    ون 

را    ناآن  یبینیم که هر دومی  دولت مورد کلیسا و  او را در  وضیحات  ت

 
و در زمییان خییود بسیییار  کردنییدیمتولییید  ئر و دیگرانوکه برونو با یاروزنامه 1

 م. –  االیی داشت.بود و تیراژ ب یرگذارتأث
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ببینیم  ما  .خواندمی  بشریغیر همین  چراکه  –  باید  در  ما او  به  جا 

می او  که    –کند  خیانت  کنداثبتواند  میهمچنین  چگونه   که  ات 

  نْ ساانبرابر  در    ،خواند می  «روحانی  وجودِ»را    نا آنکه حتی    ،« هاهودت»

به  بی میارزش  این  چگورسند.  نظر  روحانیِ»نه  مادون    «موجودات 

روحِمی مقابل  در  را  خود  کنند؟  واال  توانند  حفظ   هایبت   «انسان» 

 .افکندیفرومدروغین را 

-توده»  دارد موشکافیمکتب منتقد برای اکنون در نظر    آنچهپس  

ن   تا  دهدقرار    «انسان »  رابربرا در    ناآن که  این  ؛ست ا  «ها اتکای    قطهبا 

  « ست؟امکتب انتقادی    یچه چیز ابژه  اکنون»  کند.  نبرد  ناآنسان با  ان

یاد    «روحانی!  هستیِیک  ها،  توده» منتقد  را   هاآن   که  ردیگی ممکتب 

دهد که یمند. او نشان  ا بشناسد و دریابد که آنان با انسان در تناقض

پ غیرانسانی  هاآن  موارد  همچون  نمایش  این  در  و  موفق یاند  شین 

سا و  کلیهای  غهدغدیا    امر ملی  ،الوهی  امرِکه    طورهماند،  خواهد بو

 ناانسانی بودند.  دولت 

شوند، یف میترین محصول انقالب تعر شاخص » ها به عنوان  هتود

ری سیاسی و  توهمات روشنگرا    خوردهب ی فر  این جماعِت  کهیدرحال

تسلیمِ هجدهم،  قرن  روشنگری  جنبش  کل  و    نارضایتیِ   در  حد  بی 

کردند  نتیجه  .«مرز  با  عدهانقالب  خودش  راضیی  را  و   ای  ساخت 
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ب باقی گذاشت.  ناراضی   بورژوازی)عامه    ،ندمرضایت  خشِدیگران را 

ناراضیان توده انتقادا  آیبنابراین  ها هستند.  و غیره( است و  ی  مکتب 

 دهد؟قرار نمی «هاتوده» جایگاه متعلق به خود را در 

همچنا ناراضیان  در  اما  دارندقرا  زرگب  سردرگمیِیک  ن  و    ر 

«  بی حد و مرز  نارضایتیِ»یک    شان خود را فقط در شکلِناخشنودی

میابی منتقد  ن  این  میست،  اناراضی    هاآن با  مشابه  که  کند.  -اکنون 

-توده  بیرون آوردنِاز  چیزی بیشتر    تواندنمیخواهد سروری کند: او  

او د.  آور  به دست د یا  واه بخ   ناخشنودیاز  ،  «هستی روحانی »، این  ها

دادنِ »برای    گر یدعبارت به   یا  هستند  ناخشنود  فقطکه    نیاآن   «بهبود 

اینکه   مناسب    ناآن به  برای  بررفتاری  که  چیره انقالب    نتایجِ  بدهد 

سردستهمی،  شوند  تودهتواند  انتخابسخ  یا  های    ن اآن ی  هشدنگوی 

 ویعمیقی که  یِتگگسس»خواهد به می هاعالوه بر ایناو نتیجتا شود. 

-که می  یناآنمیان    او در  .«ان دهد، پایساخته است ا از جوامع دور  ر

بهبود  پایی  طبقاتِ»خواهند   را  مردم  این    ،« بخشندن  قابل    نشانبا 

را نیز از   را بلکه خودش  هاآن خواهد نه فقط  که میتشخیص است  

 سازد. شنودی رها اخن

توده  مطمئنااما   او  را  وقتی    ، داندمی  «وریتئ  عیِطبی  دشمنِ»ها 

نیز فریب نمی کند بینی میپیش   گونهنیاو  دهد  آگاهی او خودش را 
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بیشتر  »که   را  ین  اهر چه  بیشتر می  گسترشتئوری خود  بسیار  دهد، 

شدن  توده فشرده  به  مجبور  را  ساها  مکتب   کهچرا  .«خت خواهد 

  ، است   انسانکه    خودش  یانگارهپیشبا    ها راتوده  تواندنمی دی  اانتق

ارضا   یا  اگر  روشنگری  بورژوا آنان  کند.  مقابل    طبقاتِ »  صرفا  ،در 

سیاستوده  و  «مردم   پایینِ نظر  از  بیهایی  مقابل  ،  هستند  اهمیت ی  در 

از    »توده«فقط    هم  «انسان » بینظرِ  و  نان  آآری،    –.  انداهمیت بشری 

 . هستند هابشری یا جماعتی از ناانسانریی غتوده

هر   انتقادی  راا  انسانی  آنچهمکتب  میکنا  ست  این  ر  از  و  زند 

خودش    علیهامر درست است. او    انسانند که  کشروع می  هانگارپیش

هرمی  کار در  را  آن  تا  کند،  می  کنونبهجا  نفی  شده  تنها کند.  پیدا 

او    چ جا جز در سرِیبشر را ه که    است   اینکند  اثبات می  چیزی که

کردنمی پیدا  غیر  ؛توان  همهاما  در  را  امر یافت.    توانمیجا    بشر 

 و  است   روی دست همهماندی  ست، پسا واقعی    بشری همان امرِغیر

مکتِب میاانتقادی    وقتی  »ثبات  این  که  صرفا  نیست«  انسانکند  به  ، 

  امری که این    کرده است را بیان    شدهگفته ی مکرر  صراحت این جمله

 ست.ا بشری غیر

میاما   اگرچه  به لبی  قبا  که  حالیدر  یبشرریغ  امرِ  شود  مصمم 

مکتِب  زمانهم،  کندمیپشت  خودش   دوری نیز  آزارنده    انتقادیِ  از 

و   دست   آنکند  و  را  تعرضِ ش نینخورده  از  باقی   ناخورده  خود 
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او  ب بگ  تواندمیگذارد؟  آن  می»وید:  به  غیربشر  مرا  وتو  من    خوانی 

توابر  واقعا این گونهامگونه ینا  ی  دلیل  این  به  تنها  اما من  و  تام که  ؛ 

تضادِ به  می  با  مرا  زمانی  تا  من  و  کشاندی  را خوار بشر  توانم خود 

تضاد شوم. من قابل تحقیر  اینبشمارم که به خود اجازه دهم مسحور 

-یم  «بهترم   خودِ»به دنبال    از خویش  در بیرونبودم به این دلیل که  

را در سر کردم؛ من به   «بشر »رویای    چراکهبشر بودم  ریگشتم. من غ

را داشتند و همواره    «شان یقیحق  خودِ»  ماندم که عطشِنی میدارادین

بی» می  «نواگناهکارانی  تنهباقی  من  به  ماندند؛  با  ا  مقایسه  در  خود 

نبودم،    چیزتر از همهمهم، من  است   یکافدیگر  دیشیدم؛  ان دیگری می

با عنوانِامنبودم.    گانهیمن   این که خود را  به  بشری غیر  ا اکنون من 

پ دهم  میای نشان  پایانان  انسان  می  دهم.  با  را  خود  اینکه  به  دهم 

 دنِبه تعیین کر  ارزیابی کنم یا اجازه دهم با انسان ارزیابی شوم. من

انتقاد انسانی!   ای  بدرود  درنتیجهدهم.  چیزی باالتر از خودم پایان می

و    ام،بودم و دیگر آن نیز نیستم. بلکه من یگانه ر  شبیک غیر   رفاصمن  

ی نه خودمداری که اجازه دهد با . ولخودمدارمیک    انتنفرتجهت  

خودمداری  امر بشری، انسانی و با ازخودگذشتگی ارزیابی شود. بلکه 

 « ه. گانی
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به یک جملهما می دیگر  بایست حداقل  به نیز توجه کنیم  ی  که 

ای را وضع  مکتب انتقادی هیچ عقیده»  .است رار شده  همان تعداد تک

 « بیاموزد.چیزی  اشیاء خِتانش خواهد جزکند و نمینمی

می انتقادی  آنکه  مکتب  از  عقایدی   «اندیش جزم»ترسد  یا  شود 

البته   کند.  کهبدوضع  دلیل  متضادِ  گونهن یا  ین  به  انتقادی مک  او  تب 

اینیعنی جزم شد.  تبدیل خواهد  اکنون  او  گونه  اندیش  وان  عن  بهکه 

ل شته تبدیگذازخود  یا از یک انسانِ،  اهد شدخوبد  منتقد نیک است،  

این   «هر چیزی جز جزمیت!».  گرددمیدست  یا ازاینخودمدار  به یک  

انتق  چراکهاوست.    جزمیِت -جزم  مشابهِ   یایگاه ج   در  ادیمکتب 

-دیگر جزمهمچون  او  .  مانده است باقی    ،ها اندیشهجایگاه    ،اندیشان 

اندیشه آغاز میشهمی  اندیشان از یک  این تفاوت که  ،شوده   اصلِ  با 

و در نتیجه به آن   سازدمتوقف نمی اندیشیدن یندِفرادر این  اراندیشه 

  فکری در مقابل ایمانِ   ندِاز فرآی  فقطدهد. او  ی تثبیت شدن نمیاجازه

  هیچایستا بودن آن.    برابراندیشه در    کند. پیشرفِتفکری حمایت می

انتقادی   چون مکتِب  ،در امان نیست برابر مکتب انتقادی    ردای  اندیشه

 است.  اندیشمند ذهنِ یشه یا خودِندا خودِ

در مکتب   -ها جهان اندیشه - دینی کنم که جهانِتکرار می نتیجتا

اش را اندازیرسد. جایی که اندیشیدن دست خود می  دی به کمالِانتقا

می توسعه  فکری  هر  را  تواننمی  نا آناز    کدامچهیدهد.  روی  خود  د 
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نه  «خودمدارانه» خلوصِ«ادی ق انت  مکتِب  خلوصِ»د.  بنا  یدن،  اندیش  ، 

ماند  کجا   از    حتی  اگرخواهد  فکر  کن  فرآیندِیک  فرار  د؟  اندیشیدن 

اکنون    مکتب منتقدچرا  د که  نده توضیح مینیز  ت را  این واقعی  هااین

 و  ، بشریت « ان سان »  ندیشهِشروع به طعنه زدن به احتی    نجاوآنجایادر  

بودن   دلیلبد  ؛ است کرده  بشر  می  که  ین  یک  د   کندگمان  اینجا  ر 

 تواندنمیاندیشانه است. اما او  مدر حال رسیدن به ثبوتی جزاندیشه  

متال را  اندیشه  کناین  آمد  شی  این   ابدیب  «واالتر»چیزی  که  نگر  که 

ن ایکند.  ر میها سی او تنها در اندیشه  چراکه  ؛اندیشه در آن حل شود 

عنوانِاندیشه به  است  ممکن  واالتر  فرآیندِ  ی  یا    خودِ   حرکت 

شودان اعالن  عنتواند  می  گریدعبارتبه   ؛دیشیدن  اندیشهبه  ی  وان 

 .اعالن شود ب انتقادیتی مکاندیشه مثالعنوان به اندیشیدن یا 

ذهن   کامل شده است. آزادیِاندیشه    آزادیِ  لهیوسن یبددر واقع  

 « خودمدارانه » های  فرد و اندیشه  چراکهگیرد:  یش را جشن ماپیروزی

نمانده جز اند. هیچ چیز  ست دادهد از    شان رایشانهدانجزم  پرخاشگریِ

ا  در تضاد ب قادی  مکتب انت  انتقادی.  آزاد یا جزمیِت  اندیشیدنِ   جزمیِت

جهان    آنچههر   جایگاهِ دارد،    تعلق  شهیاند به  یا   در  درستی 

 فقط ست. مکتب انتقادی و  پیروز ات: او  درت اس در ق  گریدعبارتبه 

انتقادیْ از    «ونده روزشبه»  مکتب  قدرتی  ا  گاهِنظر است.  هیچ  ندیشه 

اری  خانتقادی را ندارد و این افت  مکتِب  تفوق یافتن بر قدرتِ  تواناییِ
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وا آسان  چقدر  ببینیم  که  همهسبک  ست  اژدها  این  دیگر  باالنه  ی 

می را  اندیشه  هر مارهای  می  مطمئناماری    خورد.  اما چرخشی  کند 

 کوبد.در هم می «شی هاچشی»پی مکتب انتقادی آن را در همه

نیستم    مخالفِمن   انتقادی  جزم  گریدعبارتبه مکتب  اندیش  من 

نمی احساس  و  کهنیستم  با  دندانبا    کنم  او  که  انتقادی    ها آنهای 

-جزم»کند لمس شده باشم. اگر من یک  تکه میاندیشان را تکهجزم

می  «ندیشا راسِبودم،  در  یک    بایست  اندیشه،  یک  جزمیت،  یک 

اص  ایده، مییک  جای  و  ل،  یک  میگرفتم  عنوان  به  را  آن  بایست 

می  «گرا »سیستم یک  ؛ کردمکامل  به  سیستم،  یک  به  را  ار  ساخت  آن 

انتقافکری تفصیل می یک   یعنیدی بودم  دادم. برعکس اگر من یک 

میجزم   مخالفِ برابر    یدنِاندیش  جنگِت  بایساندیشی،  در  آزاد 

را    یاندیشه خود  اسیر  می  داشتم؛میبا  اندیشیدنبامن  از  در   یست 

ام  اندیشه کردم. اما من نه قهرمانِاندیشه بوده است دفاع می آنچهبرابر 

، یک اندیشه  کنمیمغاز آاز او    »من« که  چراکه؛  اندیشیدن   قهرمانِ  و نه

اندیشه جای   در  برابر    ،من  برابر   در  یرد.گنمینیست، و همچنین  در 

قلمروِنامن  ای قلمروِشیدناندی  ها،اندیشه  ناپذیر،  و  هن ذ  ها 

 . پاشدیفروم

جنگِ انتقادی  اینشده  تصرف  انسانِ  مکتب  برابر  گونه  در 

پایه است   ی متصرفاتبرابر همه   ها، درشدنتصرف بر  ی . جنگی که 



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

299 

 

آگا بنااین  یا شدهمه جا تصرفدر  که    است   شده  هی  که    گونهآن  ن 

اند که  دیوید یک رفتار دینی و الوهی پدیدار است. او مگانتقادی می

نه فقط در برابر خدا    ؛اعتقادی قرار دارند  دینی یا  یک رفتار مردم در  

، حکومت، قانون.  حقهمچون    های دیگرر ایدهدر برابهمچنین  بلکه  

پس   دهد.او تصرف شدن را در همه جا تشخیص می  گریدعبارتبه 

-اندیشیدن در هم بشکند اما من می  ها را بااهد که اندیشهخواو می

بی  گویم اندیشه  واقعای  گراندیشهتنها  از  میمرا  حفظ  این  ها  کند. 

بلکه بی یا منِم  گریِاندیشهاندیشیدن نیست  دنی ناکراندیشه   ن است 

 . گرددمیکه از تصرف شدن آزاد  است  درکبلقاو غیر

ناگهانی  یک اندیشیدنِبیشتری  خدمِت  تکانِ  بر  انهطربض م  ن  ای را 

ها را  اشی از اندیشهن  جرِز  ، شرِاندام  دادنِدهد. یک کشمن انجام می

می باالپریدنکم  یک  سینه  جهانِ  کابوسِ  ،کند.  از  را  به  ها دینی  یم 

می پرتاب  یکبیرون  مسئولیت   ،سرمستانه   بازیِ حلقه  کند.  های بار 

می دور  به  را  ااندازسالیانه  اهمیِتد.   سرخوشیِ   هیوالوارِ  ما 

شِبغیراندیشه در  بودنْاندیشیدن    بلندِ   گرانه  معتقد  دریافتن   قابل  و 

سخت »نیست.   بخواهیم  اینکه  است  بیهوده  و  نسنجیده  ترین چه 

حل   را  بسیطمشکالت  بخواهیم  اینکه  و  انجام  ترکنیم  را  امور  ین 

 «!هاآن از   کشیدنِ دستبا اما  ؛دهیم
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متع امور  ب آیا  تولق  بر   نا آناگر  بود،  هند  خوا  ه  خودت  را    بنا ای 

در این نخواهی کرد و    انیش رها،  کنیمی  بنا  را  نا آن؟ مادامی که  نکنی

که  مورد   ندارد  اهمیتی  من  برای  اندیشهتمطمئنا  دارای  میاو  یا  -ی 

خل اندیشه  هزاران  یا  میاندیشی  را  ق  امور  این  که  تو  اما  بنا  کنی. 

؟ آیا تو زیسا را دوباره واژگون    نانآاشی که  در ب ای، آیا نباید قاادهنه

اید به اموری مطلق تبدیل  ب این امور    و آیاشی  باید به این امور مقید با 

 شوند؟ 

حاکمیت در    هماند و آن این کمی  دیگر برای گفتن  فقط یک چیزِ

شدن  ابزارِامتوسل  به  مخالفت   ش  برای  اندیشه  قهری  در با  ها، 

ساختنِ   سانسور  پلیسیِ  درتِق  ابزارِبا    هارسانه  علیهاش  مداخله  و 

فته شد. گر  کمدست    کلمهعیِاز جنگی به معنای واقجنگی شخصی  

فرد در   ست و گویی که رفتارِا  های اندیشههگویی که این فقط مسال

-قربانی-کننده و خود-ینف-خودها باید غیرخودمدارانه،  اندیشهبرابر  

-اکم حمله نمیح   احزاب  ن بهشاها خوداشد! آیا این اندیشهکننده ب

و   را  نآکنند  و  خوانندنمی  خودمدارها  این   گرانشه یاندن  آ آیا  ؟ 

حملهرا    دینی  خواسِتدر برابر  نمشدگان  در  قدرت   کهدهند  یقرار 

ایده قدرت  را،  به اندیشه  و  داوطلبانه  باید  آنان  کنند؟  تکریم  را  ها 

مین اندی   الوهیِ  قدرتِ  چراکه  ؛ی تسلیم سر فرود آورندنشانه ،  اروشه، 

جبهه دشمنان در  میی  عملْشان  این  قرب  جنگد.  و  شدن  انی تصرف 
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حاکمیت خودشان محکم به    احزابِ  مطمئنا.  د بودخواه شدنی دینی  

ی یک ایده یا یک  کنندهرهبری  و از قدرتِ  اندتعصباتی دینی چسبیده

اما  کنندمی ایمان پیروی   اعتر خودمدار  زمانهم  هاآن .    اند ه ناکردافانی 

درست  دشمن  و  برابر  در  اینجا  رها  فروخورده  خودمداریِ  در  شان 

تصرف    با  کهی درحالآنان    شود:می خود  ایمانِ   ،اندگشتهایمانِ    با 

در برابر آن خودمدارند.   گریدعبارت بهو  اند  نشده  تسخیر  شانمخالف 

برای   بخواهد  کسی  عکس    بایدبسازد،    رسوایی  نا آناگر   یه قضدر 

اباشد  به  م،  که  ین  توسطِن عنی  آنان  دهد  خودشان  ایده  شان  های 

 اند.تصرف شده

و  چ  هی  ، ای خودمدارانه  قدرتِ  هیچ پلیسی  ،  دست ازاینقدرت 

شو  هااندیشه  علیهنباید   اعتقادِ  گونهنیاد.  ظاهر  به    است  معتقدین 

های آن برای من مقدس نیستند و من  اندیشه. اما اندیشیدن و اندیشه

این ون دیگر چیزها دفاع میآن همچ  ربرابخودم در    پوستِاز   کنم. 

باش غیرمنطقی  دفاعی  است  وظیفهممکن  من  اگر  اما  به    د  که  داشتم 

باشم مقید  همچبمی  وقت آن   ،منطق  ابراهیم  ایست  را    مانیزتریعزون 

 آن قربانی کنم!  برای

پادشاهیِ پادشاهیِاندیشه    در  همچون  پادشاهیِ   که  یک  ایمان، 

نی هر کس ک  ،بهشتی است  نااه  بَرویی  به کار  بر مطمئنا  ،  درَ ندیشیدنی 

است خط درست  ا  کس    که  طورهمان .  پادشاهیِهر  عشق،   در 
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کند  رفتار  و   ،ناعاشقانه  با  مسیحی  یا  آنکه  در  اجود  نتیجه  در  و  ست 

خواهد    بر خطا،  رفتار کند  غیر مسیحی  کند،دگی میزن  ادشاهی عشقپ

این  فرد  وقتی  .  بود بهرا    ی که خودیهاپادشاهیدر  -می   آنان  متعلق 

به    شانن یقوان،  پندارد یک  می  دور را    « خودمدار »یا    «کار گناه»اندازد، 

اما   -ها میپادشاهی  علیه جنایتکاری    به   بدل  انیزم  فقط خواهد بود. 

 مروشان را به دور اندازد. تواند قلکه میشود 

نیز   جا  این  جنگِ  گونهبدیننتیجه  در  که  در   است  اندیشمندان 

تا آنجا  البته  ؛  قدرت است   بر سرِ  اشگاهِ درست جایدر  ت  اکمیح   برابرِ

جنگ   این  حاکمیاندیشه   هعلیکه  میت  های  یت  کمحا)  رود پیش 

و   است  م  تواندنمیاحمق  کلمه  به  واقعیِ    برای ی  دفاع  پاسخیعنای 

-در جایگاهِ نادرست   این جنگدیگر    طرفاما از    .( بیان کردن بسازد

نمیکه    مادامی  ،اش اندیش  یزیچ شود  موفق  قدهجز  علیهِ  را  رتِ  ها 

به میدان   ناتوانیجنگی  آورد،  شخصی    خودمداری   قدرتِ)  ست ا   در 

میدهان را  اندیشمندان  پیروزی    تواندنمیتئوریک    جنگِ  .( ددبنهای 

قد و  کند  کامل  قدرتِ   مقدسِ  رتِرا  با  پای    اندیشه  از  خودمداری 

جنگ ر دو سوی  ن دخودمدارا  نبردِردی خودمدارانه،  آید. تنها نبدرمی

 .خواهد ساخت همه چیز را روشن 

که   این  آخر  شکلمورد  به    برای  اندیشیدن  انتخابی دادنِ 

منفرد  امریبه  ،  خودمدارانه به شخص  یا به  ،  مربوط  مشغولیت  یک 
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-قاطع  آخرین قدرتِ»برای اینکه اهمیِت  که بود؛    نهگوهمان سرگرمی  

برمبگیری  آناز  را    «بودن دادنتای  ؛  ه   قلیل    ؛ یشیدناند  حرمِتتک  و 

برابرسازیِ  برای خودِ  خودِ  این  و  این برای    ؛ اندیشمند  نااندیشگر 

 چراکه.  نتقادی تواناییِ تولید نداردمکتِب ا  ،زمخت اما واقعی  «برابریِ »

خودش   در  ا  کشیشِ   فقط او  را  توفان  جز  چیزی  و  است  ندیشیدن 

 بیند. ورای اندیشیدن نمی

انتقادی   میالبته  مکتب  آزاد    مثالعنوان به ه  ک  کنداظهار  انتقاد 

بر   است  خود  ا  زمانهم اما    ؛آید  فائق  دولت ممکن  از  برابرِ و    در 

بر سرش میرسوایی که دولت  اینای  دریزد  که  فاع میگونه  آن کند 

او می  .ست ا  «یگستاخو    شخصی  واست خ»رسوایی     که   اندیشدپس 

پیروز شو « نمییخواست شخصی و گستاخ » تنهاتواند  به  او    یی د و 

خواسِت  کامال حقیقت    تواند.می با  فقط  است:    شخصیِ   برعکس 

 یروز شد.پ دولت بر  واقعا انتومی گستاخانه 

نتیجه  اکنون ایبا  از  میموضوع  ن  گیری  مکتب روشن  که  شود 

با تغییرِ بلکه خود را تغیی  ، در واقعظاهر  انتقادی  نداده است    ر شکل 

درس اشتباهی  »فقط   شدهسهوی  حل  و  «ت  گشته وفموضوعی    صل 

زیاده  .است  میاو  میروی  وقتی  را  »گوید:  کند  خود  انتقادی  مکتب 

نقد کرده و آن را او فقط غفلتی سطحی را  رجیحا  تیا    آن  .«کند د مینق

« اگ  «اشناهماهنگیاز  است.  نموده  میپاک  او  مکتب ر  خواست 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

304 

 

می کند،  نقد  را  میانتقادی  نگاه  در  تا  کرد  بایست  چیزی  آیا  ببیند 

 . یا نه هایش هست رهانگاپیش

نوبهمن   از یک پیشی  به  آن انگاره آغاز میخودم  -پیش  کنم و 

-خود تقال نمی  الِی من برای کمش انگارهاست. اما پی  خودم  انگاره

بلکه به   ،«در تقالست   شاکمال  که برای» نیست    انسانهمچون    ،کند

-مصرف کنم. من پیشکند تا از آن لذت ببرم و آن را  من خدمت می

رارهگان خود  چیز    ای  نه  را  و  میدیگری  در   ، کنممصرف  فقط  و 

اما  آن وج   مصرف کردنِ دارم.  پیشا  نتیجت ود  پیاین  -شانگاره اصال 

نیست: چ  یگانه  ونانگاره  من  آنجا که  یک    گیِدوگاناز  ام، چیزی  از 

پیش خودِ  خودِ  یک  و  انسانِ )شده  انگارهپیشانگار  یا  خود    یک 

این که من خودم را م.  داننمی  ( «کامل »  انِس و یک خود یا ان  «امل ناک »

-ود را پیشت که من هستم. من خبه این معناس  فقط  کنم،مصرف می

و    گیرممیلم  هر لحظه فقط خود را مسمن در    چونکنم  نمیانگاره  

می نشدپیشبا    فقطمن    و  کنمخلق  شدن  انگاره  گرفته  مسلم  و  ن 

دارم فقطو    وجود  گ  دوباره  مسلم  لحظه  در  میرزمانی  که  شوم  فته 

مسلم می را  آفریده  گریدعبارتبه گیرم.  خود  و  آفریننده  در یک    من 

 .هستم واحد
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بایست در یک  می  د،جریان داشتن  حالتابه هایی که  انگارهاگر پیش

بی از  کامل  بفروپاشی  پیش  هاآن روند،  ن  به  دوباره  ای انگارهنباید 

خودِ  مثل  تربزرگ یا  اندیشه  مکت  یک  خ  ِباندیشیدن،  تم  انتقادی، 

این    باشد؛ در غیر  من  برای خوبیِفروپاشی قرار است    چراکهشوند.  

نیزصورت   سلسله   این  فروپاشیبی  یبه  خواه هایی  شمار  د  تعلق 

دیگران،فگر نفعِ  جهِت  که  حکومت،    نمیه   مثل)  ت  خدا،  انسان، 

-و پیشاعالم خواهد کرد    کذبیقِ کهنه را  حقا  ،ناب و غیره(   اخالقِ

مد  ار  اییه انگاره کنار  پرورانده  طوالنی    یتکه  بودند  خواهد شده 

 گذاشت. 
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 بخش دوم: من

 

 

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

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

به    نخدا نیز خواهد مرد؟ آنا-ش بمیرد، انسان او آیا اگر خدای درون

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

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

  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 

 
« بییه معنییای خییود اسییت. Eigen»« اسییت کییه  Eigenheit»ی  واژهی  ترجمهکه    1

ی را بییا اتییازهن واژه مفهییوم  ترجمییه کییرد. اییی   Ownnessمترجم انگلیسی آن را  
دهد. یییک پیشیینهاد بییرای معییادل فارسییی یمی جدید پیشنهاد  ختن یک واژهسا
ی ساخته شییده بییه شییکلی سییت کییه مخاطییب واژهتواند »خودیت« باشد اما  یم

توانیید معنییای ان را یمبینیید  یمبییار ان را  المانی زبان حتی باوجود اینکه اولییین  
بییا خودیییت   گنگ و نامفهومِ »خودیت« نیست.  یواژهحدس بزند. چیزی که در  

مشخص نیست که منظور نویسنده از خلق این مفهوم چیست. و به دلیل نداشتن 
ی المییانی واژه»قلمرو خود« اسییت کییه هییم مثییل   معادل فارسی بهترین برگردان

ی خاص نویسیینده را کییه تییا کنییون بییرای یژهوو هم مفهوم    تازگی خود را دارد
 م. –دارد. یماست، بیان    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 

فشرده فرا میحصیرِ  را  آن  فروخفته  است، خشمی  زمانی  اش  گیرد. 

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

میل   آزادی میرا  پ به  تونامی؟  از چه میاز    س  آزاد شوی؟  خواهی 

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

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

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 

است! پس   ترین نزدیک ش  اندیشند: هر کدام به خودهمچون تو می

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

درستی  ر  اگ که  می،  بیندیشیآن    بربه  این فهمی  داشتنِ  آزادیِ  تو 

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

آن می هنوز  تو  نداری.  را  آن ها  راستی  به  باشی،  خواهی  داشته  را  ها 

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

 م.  –شود. یمخوردند اشاره یمسختی که ملوانان 
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شوی.   شانمالک   داراییِ خود  عنوانِبنامی و به    از آنِ خودها را  آن 

ای خواهد داشت اگر هیچ چیز ادی برای تو چه فایده البته که یک آز

از همه چیز   اگر تو  نیاورد؟ و  هیچ    همچنانآزاد شوی،  هم  با خود 

ی این اجازهچیز نخواهی داشت چرا که آزادیْ خالی از ماده است.  

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

کنم به  ونه از آن استفاده میگد داشت. اما این که من چ ارزشی نخواه 

 بستگی دارد.  شخصیتِ من

ندارم   آزادی  با  مخالفتی  هیچ  را    تربیشچیزی    بلکهمن  آزادی  از 

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

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

 ید. باش

چی  -آزاد آه!  آناز چه؟  از  نتوان  آنچه  بردگی،   ست  یوغ  رها شد؟ 

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

کامل سلطه  که  چرا  شخصی،  خواست  فرد،  خودِ  خواسِت  ترین  ی 

آزادی چیزی جز  به بیان دیگر  ،  نیست   انکارِ نفس چیزی جز آزادی

رای آزادی . این اشتیاق ب نیست   ، شخص   ی شخصی، از خودِاز سلطه 

ما را از   بود که  ی همه نوع ستایشنوان چیزی مطلق و شایسته به ع

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  از وحشی  چیز  هیچ  ازدحام    نوز  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 

را می  خود  هنوز    یافتمضعیف  که  یک  نمیچرا  همچون  توانستم 

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

ی دیگر شمار مسئله زمان بی ابهامِ آن ذهن مرا آشفته ساخته بود، هم 

می  مرا  سرگشتگی انتظار  که  من کشیدند  پیشرفِت  مانعِ  هایشان 

آزادِمی نگاهِ  تارشدند،  مرا  می  و  یک  به    امآزادیمرزهای  کردند  را 

از گناه آزاد »ساختند.  شکل دردناکی برایم محسوس می حال که تو 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شده توسط مسیحیت را  . ما آزادیِ پیشنهاد است «  شدشر آن خالص  

می  «هاحذف»در    حذفِ خدا،    حذفِگناه،    حذفِکنیم.  کامل 

 . دست ازاینقیات و خالا

است.    یْادآز مسیحیت  گرامی»دکترینِ  آزادی  برادرانِ  به  ام، 

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

 2آزادی قضاوت شوید.«  با قانونِقرار است 

ال مسیحی به خود به این دلیل که آزادی به عنوان یک ایدهباید  آیا  

  یز قرار نیست از دست ها کنیم؟ خیر، هیچ چ را رآن    کند،خیانت می

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

 تواند.آزادی نمی  از شکل

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

نمی  رهاچیز   دست  از  را  چیز  هیچ  دیگری  و  از  شود  یکی  دهد؛ 

ا وجودِ  تواند بهمه چیز. فرد می شود، البته نه از  اد میخیلی چیزها آز

باشد.    نیز  بردگی  وضعیِت آزاد  آزادی  باطنا  نیز  آن  خیلی از  ولی 

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

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

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

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

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

نمیازی  چی که  واقعا  ست  نمی  ،بخواهم توانم  که  را  چرا  آن  توانم 

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

ال، یک شبح  آن بلندپروازی کنم. چرا که به عنوان یک ایده  سویبه  

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

مانم. در باقی می  از آنِ خودد. اما من  نگذارمیی  جابر  گوشت من  

شده واگذار  اربابی  به  برده،  عنوان  به  که  و حالی  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  را فریب دهم و  برای 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 ی خودمداریِ پیشینِ مجه 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 

درونی«  »  ؛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  منکنم چرا که بدن  ناله می   منشوند و  می

ممی و  مییکنم  ثابت  هنوز  لرزم  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 

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

ترین چیز  ترین و بدیهیمسلم  فقطدرونی آزاد باشد، او در حقیقت  
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بیان   که    نمودهرا  بورزد  اصرار  است  قرار  کسی  چه   فردی است. 

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

 از ایمان به زئوس، از میل   مثالبه عنوان  ،  چیزها  شمارصورت از بی

ی یک بردهنباید بودم؟ پس چرا  وم 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 

رها  ست رها  اآزادیِ مسیحی« خواهد داشت و از آنچه غیر مسیحی  »

  آزادی دارد   چیز  از همه  آیا  ی مطلق دارد؟؛ اما آیا او آزادخواهد بود

 ی؟انجسم مسیحی یا از دردِ از توهماتِ مثال

شود تا  ها گفته میبیشتر علیه نام چیز  در این میان همهآید  به نظر می 

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

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

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

 است.

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

آه،  کنند فریبناین  .  آزادی«،  رویای  سلطنِت  »دورانِ  شکفتنِ  از  ده 

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

آز باید  مردم  همهاد شوپس  از  قیدی؟  هر  از  آزاد  آزاد،  کامال  ی ند، 

 
 م.  –کند. یمد ارباب است کار ی 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

البته، نمی»خود بگذارند؟   بینی که به کل هیچ قیدی وجود آه آری، 

آنا هر صورت  در  پس  آزاد   نندارد؟« خب  دینی  ایمانِ  هر  از  باید 

هر وظیفه باش از  اکیدِ ند،  از  اخالقی،    ی  قانون،  نوع سرسختیِ  هر  از 

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

 هستند و از چه نیستند؟

میاینجا   محو  دلربا  رویای  شده آن  بیدار  که  حالی  در  فرد  و    شود 

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

زند که فریاد می  -شوند؟«  ی 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 خاطر خدا همه   -کنداولی دوباره پرخاش می 

صورتخ آن  در  که  نرانید  درنده   ود  راه قدرتِ  باز  اخویی  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  اکثریتِ  »ایم،  کند. 

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

برابریِ تیره  نیز خروشِ تودهبخت، هم آه، ای  های تو را دیگر اکنون 

می رویاهایبار  تااکنون  چگونه  بهشِت  بسیار    یشنوم!  از    آزادیزیبا 
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گستاخیمی چه  و  هرزگیدیدم  و  وحشیانه ها  بانگِ  بلند  ها  را  اش 

تا شمشیر را  ایستد  کند و می واری می کرده است! بنابراین اولی سوگ

بی »علیه   بآزادیِ  به زودی چیزی نمیه  حساب«  شنویم  دست گیرد. 

با   ناسازگار  آزادیِ  رویاپردازانِ  شمشیرهای  برخورد  صدای  جز 

 کدیگر.ی

آنچه اشتیاق برای آزادی همیشه بدان رسیده میلی برای رسیدن به  

ن  ایمان« به ایآزادی »   ال مثبه عنوان   ؛از آزادی بوده است   نوعِ خاصی

میامعنی   معتقد  مردِ  که  چه ست  از  باشد؛  مستقل  و  آزاد  خواهد 

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

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

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

گزما  1مترنیخ  که  نی  است  »فت  کرده  پیدا  راهِ    تاراهی  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 غیرقابل تحمل شده بود؛ تنها شوری کنزدم  زندانی بودن  »گفت:  

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

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

توانست »بود. آن انقالب براستی    1که انقالب  گونهن اهمجدید است،  

مدافعان احساسِابه  این  مبارزه    ش  آزادی  برای  که  بدهد  را  متعالی 

به دنبال نوع خاصی  نا نآدین خاطر که یقت تنها باما در حق «؛کنندمی

بودند،   آزادی  یک  نتیجتا  از  قانون«  سلطه »جدید،    یسلطه برای  ی 

 کردند. مبارزه می

خواهید. را می  آزادیشما    ، آزادی است؛خواهیدشما همه می آنچه  

چانه زیادش  و  کم  سر  بر  می چرا  تواند  می  فقط  آزادیکنید؟  زنی 

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

  - کنیدی آزادی را، به آزادی از همه چیز را ناامید میدستیابی به همه

خب پس   -  پندارید؟را هم دیوانگی می آری، شما حتی آرزوی آن  

 چیزی   صرفِرا    هایتانرنجآن خیال دست بکشید و    از دنبال کردنِ

 ست.ا نایافتنیدستبهتر از آنچه  کنید

 آزادی نیست!«  آه، اما هیچ چیز بهتر از»

یا   اگر آزادی  آزادی کامل    به عبارت دیگرچه چیز خواهید داشت 

من  می   -داشتید؟  که  چرا  کامل  آزادی سخن تکهاز خردهگویم  های 

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

 
 م. –منظور انقالب اول فرانسه است.   1
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زمانی در طول   احتماال هیچ چیز نیست که  و  ایدرها شده   چیز،همه

تان نشده باشد.  شما را شرمسار نکرده و موجب ناراحتی  تانزندگی 

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

راه  خودتانخاطر   در سر  که  چرا  اگر  ستا   شما،  چیزی  برعکس  ! 

مثل )  ار داشت قرکامال در ذهن شما  و    نبود   کنندهناراحت برای شما  

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

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

گیری و  را به عنوان معیارِ اندازه  خودتان! بنابراین شما خودتانخاطر  

می  چیزهمه  برقضاوت   که  دهید.  قرار  آزادی،    غیرِچیزی  زمانی 

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

مراد  می وفق  بر  بهتر  که  زمانی  را  آزادی  و  برود؛  آزادی   شما دهید 

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

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

و   یمرکزی  را در نقطه   خودتانو    کنیدنمیاکنون شجاعت  را همچ 

دهید؟ چرا برای آزادی، برای رویای خود  ترین چیز قرار نمیاصلی 

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

که  چرا  نکنید  آغاز  خود  افکار  و  خود  تصورات  خود،  رویاهای 

آن همه درباره»ها  ی  و  خودتان  از  اند.  توخالی«  خودتان ی  تئوری 

خواهید که دانید که خیلی زیاد میست و میا  یعملاین    -  بپرسید
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به آنچه خدایش ممکن  فردی هم وجود دارد که« باشید. اما گرا»عمل 

درباره بگویداست  آن  می  ی  خدا  )  دهدگوش  نام  از  او  آنچه  البته 

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

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

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

همه   نتیجتاو    -کنندمی آنوقتی  اربابی  خدای  از  پرسش  ها  شان 

ارادهمی برای  را  خود  کدام  هر  زمان  آن  اربابکنند،  اصالح  ا ی  ش 

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

ارباب هستند درست به همان   یمردم نیز یک خدا)دهد.  وش نمیگ

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

می عمل  خود  جانب  از  تنها  فرد  فراتر چگونه  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    المثلضرباست. در مواردی به عنوان    آمدهاین عبارت به التین   1

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

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

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

توانم این موضوع برای من نیز صادق است، چرا که من نیز نمیکه[  

بیعِت  م را در کلیتِ طاقانونترتیب بدیناز پوست خود خارج شوم و 

 در خودم دارا هستم. دیگر به عبارت خود، یا 

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

من  »پرسد:  نسبت به خودتان پند دهد. هر کدام از شما از خودش می 

ضربان اچیست  از  مغاکی  میلم؟«  اشتیاق ها،  و  آرزوها  های ها، 

نظمبی و  آشقانون  یک  نور  نایافته،  بدونِ  ستارهوبِ  راهنمایا  !  ای 

به   توجه  بدون  یابم،  دست  درستی  پاسخ  به  من  است  قرار  چگونه 

می  تجویز  اخالقیات  که  وظایفی  یا  خداوند  بدون دستورات  کند، 

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

است.   نْ متعالی کردهترین چیزها را به صورت قانوبهترین و منطقی

تنها   رومن  خود  اشبه  کنم؟  میی  توصیه  من  به  من  که تیاق  کند 

دهم.یب انجام  را  ممکن  کارهای  ترتیب   معناترین  از    بدین  کدام  هر 

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  خودشی  چهارپا 
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و   کندنمیش هستند( و به خود توصیه  ا که آن غرایز، نصایح درون

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 

در برهنگی و طبیعی بودن وحشت داریم. او ما را به شکلی   خودمان

-شیطانی طبیعت 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.  اخالقی،  انجام  را  حالت است  این  از    وقتی  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؟ 

است    خاطربدینآن  »  پاسخ دهد:اگر کسی به شما    کنیدمیچه فکر  

 د؛ ایکه به خدا، وجدان و وظایف، قوانین و از این دست گوش داده

قلِبیاوه  و  سر  آن  با  مردم  که  شماهایی  کرد    پر  را   شماو    اندهرا 

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

طب  هستید  مطمئن صدای  گمراهکه  اگ یعت  است؟  حتی  کننده  او  ر 

است کند که همه چیز را وارونه کنید و واقعا تصور کنید که  درخو
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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  کتان  چرا  کنید  روی  خوب  ه  های 

را  همیندقیقا  گران  پرسش را  .  نامیدندشما    اغواگرانِها  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 قلب 

 حماقت. 

خاطر   بهپرسند: شما  و می  ندآیمی  ترپیشن پرسشگران  اما اکنون ای

اهمیت می دیگر دستورات  به خدا و  دهید؟ مسلما تصور چه کسی 

این نمی ست؟ خیر، ا   به خدا  خدمتیها فقط به خاطر خوشکنید که 

را   آن  شما  که  گفت  باید  خودتاندوباره  خاطرِ  می  به  دهید. انجام 

با خود  هر کس باید ؛اصلی هستید یمسئله شمابنابراین در اینجا نیز 

ی کارها  طور همهو همینچیز هستم  همهبرای خودم    من  که  یدبگو

که    دودهم. اگر زمانی بر شما آشکار شانجام می   برای خودمرا هم  

  شما د، که  نزنبه شما صدمه می   فقط  دست ازاینو    های اومانفرخدا،  

تنزل   می  دنده میرا  نابود  شنکنو  قطع  طور  به  آند؛  دورما  را   ها 

زمانی    طورهمان  ،انداخت خواهید   مسیحیان  یا    آپولوکه  مینروا  یا 

آنا کردند.  محکوم  را  کافران  و    ناخالقیاتِ  مسیح  آن  جای  به  البته 
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نیز   ن؛ اما آنا گذاشتندمسیحی    طور اخالقیاتِاز آن مریم و همین  پس

روحِ   رفاهِ  خاطر  به  را  کار  روی    خودشاناین  از  بنابراین  و 

 انجام دادند. یشخووِ لمرودمداری یا به خاطر قخ

از دنیای خدایانِ   نبود که آنا   یشخو  قلمروِ با  با این خودمداری و  

از آن    رهاکهن     خلق جدیدی    آزادیِ  ، یشخو  شدند. قلمروِ  آزادو 

  گونه که همان   .ی همه چیز است آفریننده  یشخو  کرد؛ چرا که قلمروِ

زیادی   زمان  ق)نبوغ    به ست  امدت  که لمروِیک  خود(،  خاصِ   

نوآوری  همو که  ااره  جدیدی  محصوالتِ  خالقِ  عنوان  به  ست، 

 شود. می جایگاهی در تاریخ بشر دارند، نگاه 

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

های آزادی را با دقت به بحث گذارید. تبدیل کنید، پس درخواست 

چیز؟ از هر تو، من، ما. آزاد از چه  چه کسی قرار است آزاد شود؟  

ست که  اای  ، من نیست، ما نیست. بنابراین من هستهآنچه تو نیست 

ا است  حذر  همهبر  لفافز  همهی  از  است  آزاد  و  کالبدهای ها  ی 

آنچه   هر  از  من  که  زمانی  ماند  باقی خواهد  محصورکننده. چه چیز 

. اما آزادی من؛ هیچ چیز جز من   فقط؟  است   غیرِ من است آزاد شده

ی عرضه کردن به این من ندارد. آزادی در برابر ز برایچ چیخودش ه 

است   قرار  من  شدنِ  آزاد  از  پس  بیفتدآنچه  است   اتفاق    –.  ساکت 



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

325 

 

یابد و او های ما، وقتی که زمانِ حبسِ زندانی پایان میهمچون دولت 

 .اییکنند در ره ش میاپرتاب و کنندرا صرفا رها می

چرا من را به    ،است دم  خو  ،ز تالش برای آزادیا  امهدفحال اگر  

من   آیا  نکنم؟  انتخاب  انتها  و  میانه  ابتدا،  آزادی    ترباارزش عنوان  از 

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

نیست؟ حتی وقتی آزاد نیستم، حتی در حالی که زیر هزاران غل و 

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

ها نیز،  ترینِ بردهو در امیدها پدیدار باشد بلکه حتی به عنوانِ پست 

 من حاضر است.

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

قلمرو »خودمداری« را،  »  دهید یا قاطعیِتآزادی« را قرار می»رویای  

»آزادی«،   را.  شما    ماش   خشمِخود«  آنچه  هر  علیه  بیرا  دار نیست 

به  می را  شما  »خودمداری«  می  لذتِکند؛  فرا  خودتان  خواند. از 

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 نمیسازدمیشود  آسیب  را  شما  آنچه  نخواهید .  زند، 

دانید  انکارش کنید و اگر شروع به آسیب 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  خالص   دهد میناو 

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

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

«  گوید »به خودتان برسید! خواند. او میبه بازگشت به خودتان فرا می

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

شچیز جدید  می ی  را  آن  »گزد:  ما  از  رها    شخِصشما  شیطانی 

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

؛ این ایدپذیرفتهاست    پیوسته به شما  را که  اید و آنچه  شده  چیز رها 

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

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

، یک رویاپرداز و یک  مجنونِ آزادیبرعکس، انسان آزاد، تنها یک  

 .است  هواخواه

آزاداولی   رسمیت    اصالتا  به  را  خودش  جز  چیزی  که  چرا  است 

ابتدا  نمی تا  ندارد  نیاز  او  که  شناسد.  چرا  کند،  آزاد  را  در  او  خود 

ه او هیچ کند، چرا کمیز خودش را رد  نچه خارج اابتدا هر آهمان  

بندی دهد، چیزی را باالتر درجه چیز را بیشتر از خودش ارزش نمی

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 

میخو کار  کوچک  ودمدار  ب  کند  او  در  را  مطلوب  دست  هآزادی 

 دهد.می

، شما  است   تیره و تار کرده  نزدتانهزاران سال تمدن  آنچه هستید را  

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

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

د »نفیِ  آزادینبال  به  با  را  شما  دقیقا  که  خودتان   نگردید  از  خود« 

دنبال   به  کرد،  خواهد  هر   خودمحروم  شوید،  خودمدار  بگردید، 

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

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

ریاکارانه تالش احمقانه این  و    تانهای  کنید  تانشیداییِ  رها  که    را 

چیزی جدای  برای  خطاب    است  ریاکار  هستید.  خودتان  آنچه  از 

 لکن  ،د ایکنم چرا که شما هنوز بعد از هزاران سال خودمدار ماندهمی

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

هایش وعده   کهسته است  . هیچ دینی تاکنون نتوان1ید ا  گران-شکنجه

می ارجاع  دیگر  جهانی  به  را  ما  یا  کند؛  توزیع  این  را  به  یا  و  دهند 

  سربازِ مزدور (. چرا که انسانْ  دست ازاینجهان )»زندگی طوالنی« و  

 
التین 1 نمایشنامه به  نام  اینکه  دلیل  به  افر  .  ترنتیوس  پوبلیوس  از  است  ای 
 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  رِ یک جایزکی« و بدونِ انتظاودِ نیبرای خصرفا  دادنِ کارِ نیک  

پرداخت می نیز  اینجا  گویی  جایزه[  گوییم؟  خرسندی   ] ِ  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  خاطرِ  برای  را 

دهد که دست میهب  تقلبیاین فرصتی برای خودمداریِ    کند. پسمی

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

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

امیالِمن   از  کدام  هیچ  به  دیگر  آنْ  به  رسیدن  توجه برای  دیگرم   

و  نمی ارضا    نآناکنم  همهسازمنمیرا  اَ.  خودمداریِ    عمالِی  شما 

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  قعوادرو    ندنیستآشکار   بنابراین    ن . 

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

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

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

 . ایدشاندهاری« ک»خودمدی  را به سوی واژهاهانت 
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کنم که جهان  ام با توجه به جهان به حدی حفاظت میمن از آزادی 

و   آورممیدست  ه آن را ب»  به عبارت دیگریا    سازممیرا از آنِ خود  

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

ری،  ی با ریاکاآری، حتقاطع،    متقاعدسازی، با دادخواهی، درخواسِت

استفاده دست ازاینو    یبکاریفر کار  این  برای  من  که  ابزارهایی   .

م، همچون آنچه در  ا شوند. اگر ضعیفکنم با آنچه هستم تعیین میمی

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 گودروغری،  ریاکا  فریبکاری،  ،این هستند  واقعا  آنچه  از  بدتر  یی 

می  نداده  نظر  فریب  را  قانون  و  را  پلیس  تاکنون  که  کیست  رسند. 

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

احتمالیِ  قانونِ  خالفِ  کارِ  تا  باشد  نکرده  پر  شرافتمندانه  وفاداریِ 

پن را  که  سازدهان  خود  کسی  کا؟  ناین  را  اجازه   ،کردهر  سادگی  به 

به خاطر وجدان   او  شود.  وارد  او  بر  تا خشونت   بوده   ضعیفداده 

آزادی می  .است  ناتوانی دانم که  با  ارادهام حتی  این که  به  ام در  را  ام 

منتقل  ابژه دیگری  میسازمی  تقلیل  دیگری  می   ؛یابد ،  این  خواهد 

ای رادهباشد که ایا چیزی    ،ندارد مثل سنگای  چیزی باشد که اراده

کنم که دارد مثل حکومت یا فرد؛ من زمانی قلمرو خود را انکار می

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

شدن  را    تسلیم  کار  میاین  گذشته   .دهمانجام  مسیر  رااینکه  به    ام 

ه  به  مرا  اینکه  نمیخاطر  اشتباه خارج  دف  راه  از  و  کنم  رها  رساند 

اینکه   و  است  کنم شوم یک چیز  زندانی تسلیم  به صورت  را  خود 

زنم تا زمانی که م ایستاده دور میاای را که در راهدیگر. صخره  چیزِ

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

ه توانم ماها را براندازم. چون نمینقدرتِ آن را بیابم که آ  زمانی که

باشد؟    1مقدس« باشد، عشتروت»  نزدمرا در چنگ بگیرم، پس باید  

فقط   نخواهی وسیله   بتوانماگر  مرا  تو  برسم،  تو  به  که  بیابم  ای 

ادراک  ای  تو  ادراک ترساند!  من  برای  باید  تو  بناپذیر،  تا ناپذیر  مانی 

قدر من  که  و زمانی  آورم  بدست  را  ادراک  را    تِ  خودم  تو  آنِ  از 

بلکه تنها تا زمانِ    ،سازمخطاب کنم. من خود را در برابر تو رها نمی

تو کنار بیایم،    لمسِام در  کنم. حتی اگر اکنون با ناتوانی خود صبر می 

 آن را علیه تو به یاد خواهم داشت.

اانسان  همواره  نیرومند  کردهینهای  آن که    زمانیاند.  چنین 

رام  ،وفاداران«» را  قدرتِ  را ناشدنی  آن  که  بودند  برده  واال  تا حدی 

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. 



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

331 

 

زمان،  کردندمیطلب  همگان   آن  که    در  آمد  طبیعت  از  فرزندی 

نمی تسلیم  ووفادارانه  ستایش  آن  گشت  رقدرتِ  از  شده   1المپوسِا 

ان فریاد زد که راند. او بر خورشیدِ گرداش عقب  دسترسی -قابل-غیر

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

؛ او تبرش را بر بلوطانِ 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    2و  انداخت  راهی »پایین  هیچ  وفاداران« 

که   شوندمانعِنداشتن  او  تجارتِ    دریدنِ  حالِ  در  او  نیکی اله ؛  و  ی 

و  ا بیهوده  »ست  ساکت می  قارقاروفاداران«  نهایت  در  و  کنند 

 شوند. می

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

شوم.  از آنِ خود می  نییل به انسادبک انسان آزاد نیستم و تمن تنها ی

آزادیِ این دلیل که مردم  ا ی«  توخالی  واژه »مردم یک    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.    ای یونان باستان اقامتگاه خدایهالمپو یا المپوس در افسانه 1
 م. –
.  شودیمصندلی پیتر مقدس یک یادگار مذهبی ست که در واتیکان نگهداری   2

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

از    آنانکنند؟ به این دلیل که  سخنرانی می   نبرای آنادر اینباره  کابینه  

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

از »مفید است. چرا که   پر  از کیفی  بیشتر  از قدرت خیلی  پر  دستی 

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

بگیرید، آزادی خودش خواهد آمد. ببینید که کسی که قدرت  قدرت  

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

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

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

اح  موضوع  داین  یا  شده  که  ساس  است  شده  آزادیِ رک    یک 

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

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

توانم آن اندازه آزادی داشته باشم که  من تنها می  به عبارت دیگریا  

قلمروِ   آوبرای خودم    یشخوتوسط  چه  رمفراهم  گوسفندان  برای   .

بیان فایده  آزادی  کس  هیچ  اگر  دارد  آن ای  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 یناهمین دلیل 
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کوته چیزهایی  برتنها  گفت.  خواهد  دیگرانِ  فکرانه  آن  اگر  عکس 

دقیقا و به درستی   نبیان یا شنیدن باز دارند، آنا  را از آزادیِ  تو  اصْخ

موقت می نفعِ  که  شما  دانند  که  چرا  است،  خوابیده  کجا  در  شان 

آن   که  بشنوید  یا  بگویید  چیزی  بتوانید  دارد    صِ اشخا احتمال 

 خاص« اعتبارشان را از دست بدهند.»

موض اگر   این  رغمِ  به  بدهند،    وعآنان  آزادی  شما  سادگی به  به 

  ن بخشند. چرا که آنا ستند که بیشتر از آنچه دارند، می فرومایگانی ه 

 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  دهندمی د؛ آن را به شما  انخود بدست آورید به خودتان داده 

لگدپرانی  برای  را  فریبکاران  و  دزدان  و  نگیرید  را  آن  خود 

-دانند که آزادیِ دادهشان به خوبی میگریها در حیلهفرانخوانید. آن 

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

مدارانه است که  و در نتیجه تنها آزادیِ خود  گیردمیفرد برای خود  

یش  هابادبان شده  راند. آزادیِ بخشیدهی برافراشته پیش میهان بادبابا  

بندد؛ او نیاز می نیز  را به محضِ آمدنِ طوفانی یا حتی هنگامِ آرامش  

 وزد. دارد تا همیشه یک نسیم آرام و معتدل ب

)آزادکردنِ برده( در اینجا    آزادسازی و رها شدن-میان خود   تفاوتِ

اند«، عطش دارند  یستاده اف  اه مخالدر جایگ» که امروز    اییه آن .  است 
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می فریاد  که  و  که    .کنند«  »آزادشانزنند  است  این  شهریاران  باید 

!  سازندآنان را رها    یا به عبارت دیگرشان را بالغ اعالم کنند«  »مردم

اعالنِ  اید و شما بدون  گویی بالغ بوده که  رفتار کنید    کافیست طوری

گونه رفتار نکنید، ارزش آن را گونه خواهید بود. اگر آناکثریت، آن

ی اکثریت نیز بالغ نخواهید شد. زمانی  حتی با اعالنیه  آنگاهندارید و  

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

می بالغ  میکودک  مستقل  پدرش  از  را  یونانیان  شود، خود  اگر  کند. 

بود کرده  بخشندگصبر  با  ستمگران  تا  آنا یت اکثری،  ند  به  را    ن شان 

معقول، فرزندی را    اجازه دهند، ممکن بود بسیار صبر کنند. یک پدرِ

  ؛ دارداندازد و خانه را برای خود نگه مییمشود بیرون  که بالغ نمی

 .لوحان همین است قِ سادهح 

نیست جزاند،  کرده   آزادشانسانی که   ک  ، یشدهآزاد  یانسان  چیزی 

  ناآزاد کشد: او انسانی  با خود می ای زنجیر  ه؛ سگی که تک1یبرتینوسل

جامه  در  یهودیانِ است  شیر.  پوست  در  خری  همچون  آزادی،  ی 

نیستند  بهآزادشده،   بهتر  چیزی  خود  تنها  خودیِ  عنوان  بلکه  به 

از موقعیت رها شده   یهودیان این وجود کسی که  با  ش خالص ااند، 

از  می بیشتر  قطعا  کلیسایی  شود  مسیحیِ  دومی  چرا  ست،  ایک  که 

 ، ثباتی انجام دهد. اما آزادشده یا نشده یبتواند این کار را بدون  نمی

 
 م. –اند. ی التین به معنای آنی که آزادش کردهواژه 1



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

335 

 

آزاد نشده صرفا انسانی آزاد -خودماند. کسی که  یهودی، یهودی می

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

به سادگی خود را آزاد نساختند،    ن(، اما به این دلیل که آنارها سازد)

 نند.ماکاتولیک می

دوستانِ  شد.  صحبت  ازخودگذشتگی  و  خودخواهی  در    از  آزادی 

می خشمگین  خودخواهی  کوشش   شوندبرابر  در  که  های چرا 

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

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

خودش را   ودمدار هیچ وقت دانید که خرا که شما مینشانه رفته، چ 

نمی  چیزآن     خودِبه خاطرِبرای یک چیز   این  به زحمت  او  اندازد؛ 

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

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

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

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

زننده جزء  ویژگیخودمدارانه  میترین  حساب  که   کنند،ها  چرا 

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

اگر شود؟  باید مصرف  نمی  آنچه  را  کسی  آن  که  برای  داند  چگونه 

از بهتر  زندگی  چیزی  او   چرخاندنِ  خودمداریِ  پس  کند،  استفاده 

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

 حرمتی به علم را سرزنش کند. آن و بی

به عنوان یک  ازه دهد فرد  از این که اج ناتوان است  مسیحیت  چون  

گیرد، خودْ شمرده شود و او را تنها به عنوان یک وابسته در نظر می

و یک دکترینِ زندگی در   تئوری اجتماعیبه درستی چیزی جز یک  

و چه باشد  انسان با خدا  این دکترین  حال چه    ؛کنار هم نبوده است 

ترین  ر اسفناک« باید دراییدا»ر او هر  به همین دلیل د  .انسان با انسان

خود، رسوایی  قلمروِ  خود،  خواسِت  خودخواهی،  کند:  سقوط  ها 

. روشِ مسیحی برای نگاه کردن به چیزها دست ازاینعشق به خود و  

تبدیل   آورشرم هایی افتخارآمیز را به  ها به آرامی واژهی زمینهدر همه

در   نامشد؟ بنابراین  بازگردندار  ها نباید دوباره به افتخکند. چرا آنمی

قدیم  معادلامعنای  مسیحیْ   با  ش  جدیِت  برای  اما  است،  لطیفه 

نمی  چونشد    آورشرم سرگرمیْ   جدیت  را  آن  شوخی  یک  تواند 

باکی و دلیری بود و در گذشته تنها به معنای بی گستاخیتحمل کند. 

ه  تنها به معنای جسور بودن. مشهور است ک  شکنحرمت   شهوترانیِ

شده  یمبا چه حقارتی نگاه    نیز  منطق«»ی  ه مدت زمان زیادی به واژ

 است.

  مسیحی وفق داده است و آگاهیِ   زبان ما خود را به خوبی با نظرگاهِ

مسیحی   اندازه  از  بیش  هنوز  غیر اعمومی  آنچه  هر  از  که  ست 
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، در وحشت عقب ننشیند.  مسیحی باشد، از چیزی ناکامل یا شیطانی

 . ت سانیز در مسیر بدی اهی«  خودخو»در نتیجه 

دهد: من ، در ادراک مسیحی چیزی شبیه این معنی می1خودخواهی

کنم تا ببینم آیا چیزی برای به عنوان یک انسانِ هوسران، تنها نگاه می

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

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

پیرزمانی   آن  از  می که  اراده وی  از  خود،  از  پیروی  کنم،  خود  ی 

زمانی  کرده تنها  من  آنِ خودام؟  به    از  باشم  خود  اربابِ  که  هستم 

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

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

چی ممن  نزدِ  که  را  بزی  مفید  آنچن  از  اشد،  یا -خود-مالکِه  بودن 

 کند.باشد را تعقیب می بودن-خود -به-متعلق

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

ی همه کنندهخودخواهیِ دائما نفرین شده به عنوان یک قدرتِ کنترل

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

کند و در یک سخنرانی با جزئیات ت بحث می استقاللِ قضاجنبشِ

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

 
1 Eigennutz م. –ی خود« و به معنای لغویِ دقیق »استفاده 
 م. –آلمانی  نگارروزنامهکارل تئودور ولکر پروفسور حقوق و سیاستمدار و  2
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و به طور خالصه آن اعضای دادگاه که  باشند  کردن  بازنشسته  و قابلِ

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

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

میهمه دست  از  را  مردم  میان  اعتماد  کلِ  ی  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

را  می آن  اینکه  تا  دهند  انجام  مینآکنند  اجبار  قانون  که  کند، گونه 

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

بودنِ   ننگین  قلب   گیریرشوهآوردنِ  اطمینانِ  به  این  با  هایشان 

آن تسلی که  توبهبخش  غن  کنندمی  ها  پس  این  از  را  و  عدالت  یمِت 

می ب قرار  خودشان  خودخواهیِ  از  این  االتر  با  مردم  خیر،  دهند؟ 

نمی بلندپروازی  رمانتیک  می  ،کننداطمینانِ  نظر  به  که  که    رسدچرا 

. در نتیجه همان باشدی دیگری  تر از هر نوع انگیزه یقوخودخواهی  

بوده قاضی  تاکنون  که  جای  کسانی  در  باقیاند،  هر می  خود  مانند، 

خچ  کسی  که  هم  آن قدر  که  باشد  کرده  قانع  را  خودمدارانه  ود  ها 

کرده آن رفتار  فقط  بااند.  نباید  دیگر  به    عدالت   گیریِرشوه  ها 

قدر مستقل از دولت باشند  لطف کنند، بلکه باید آن  شانیخودخواه 

،  هدف خودشان را   دهند کهکه قضاوتی در هماهنگی با حقایق انجام  
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به جای آن    اما  ،را، به سایه پرتاب نکند  « شانشده-درک-خوب-نفعِ»

آسایش شهروندان  ترکیِب  سوی  از  احترام  و  خوب  دستمزدِ  بخشِ 

 برای آنان حفظ شود.

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

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

عبارات  بیشاز    یشانهادهان  میگذشتگازخودمار  فوران  چه  ی  کند، 

 باید اندیشید؟ 

می جلو  خودخواهانه  که  خواستی  رابطه با  دارم  رانم  دیگرگون  ای 

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 کنمتوانم  می  رابر دیگری تنهاوم، در بمرتکب ش  گناهییا  

به    نابخردیبه عبارت دیگر  بهره کنم یا  را از آن بی  خود برانم، خود

به   یکی،  شودنگریسته میدو شکل  هر  خرج دهم. به تجارت آزاد به  

یا   بیایدبدست    تحتِ شرایطِ خاصیای که ممکن است  عنوان آزادی 

شود؛   گرفته  پس  عن  بخشیباز  چیبه  باید  وان  که  هر زی    تحت 

 حفظ شود.  ی مقدسشرایط

 
 م.  –ی تاریخی در آلمان منطقهیک  1
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خ  به  چیزی  به  اهمیت  اگر  خودش  خاطر    ندهماطر  به  را  آن  و 

نکنم،خودش   عنوان  آن  طلب  به  منحصرا  را  آن  برای  وقت  ابزاری 

ش، یا به خاطر هدفی دیگر خواهم  ا، به خاطر مفید بودنیک هدف

اکنون    مثل  ،خواست  به خاطر طعمی خوشایند.  آنچه    آیاصدف  هر 

نهایی  مقصد  خودِکه  خودمداراش  وسیله   اوبه    باشد،    ای  همچون 

کند؟ و آیا او باید چیزی را که به هیچ وجه در خدمت خدمت نمی

کند؟   حفاظت  نیست،  طبقه آیا    مثالاو  عضو  از  یک  باید  کارگر  ی 

 حکومت محافظت کند؟ 

دارایقلمروِ خود   آنچه  می  ی هر  بر  در  را  و  است  را  گیرد  که  آنچه 

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

نیست  نیز  بیگانه  استانداردِ  یک  خود  هیچ    ،قلمرو  به  که  همچنان 

یک   و    ایدهمعنایی  انسانیت  اخالقیات،  آزادی،    دست ازاینمثل 

 . دارندهست از ا نیست: تنها توصیفی 
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I. دارنده 

 

؟ لیبرال چه  گرددبازمیامری خودی    آیا من در لیبرالیسم به خود یا

پندارد؟ انسان! تنها انسان باشید، که به هر حال  ی میرتبهکسی را هم

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

اندک  ات  های شخصینادانی پرسیدبسیار  مادامی که  خواهد  بتواند  ، 

 ان« را در درون تو جاسوسی کند.انس»

که   زمان  آن  بودنبه    وااما  کند  تاشخص  توجه  با   –  اندکی  که 

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

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

را بلکه انسان را؛   2« جیم»یا    1« تام»؛ نه  بیندمیرا    ای حیاتیگونهبلکه  

 
1 Tom  -  م.  –اسم خاص 
2  Jim –  م. –اسم خاص 
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آن واقع  نه  و  یگانه  بلفرد  را  انسان  ی  نه  را؛  تو  مفهوم  یا  ذات  که 

 را.  روحجسمانی را بلکه 

عنوان  تو   نخواهی    «تام »به  برابر  او  و    «جیم »او    بود چونبا  است 

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

به عنوان   او    ا ت)تو واقعا برای او وجود نداری    «تام »دلیل  زمانی که 

، خودمدار نیست(. او واقعا یشناخودآگاه خولیبرال است و در  یک  

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. 

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

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

مثال انسانی برای رستگاری فراخوانده  )نیست    مفهومچیزی جز یک  

 .( دست ازاینو  شودمی

عمومی گرد هم   مسیحیت ما را تحِت مفهومی کمتر مطلقاًدرستی  به

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

فرزندِ خدا« بودن مباهات کنند »توانند به  هنوز همه نمی  1.ایمده ایستا 

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

 
1  .8.14Rom    



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

343 

 

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

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

به یا    انسان بودن  فرزندِگیرد. برای  یبرنمرا در  ها  سان برخی ان  ،بودن

برای انسان بودن، برعکس ما نیاز به هیچ چیز جز تعلق   عبارت دیگر

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

گونه  زیستیِاز  چ   ی  من  این  عنوان  به  من  اینکه  باشیم.  ه  مشابهی 

به تو  برای  تنها  عنوان    هستم  بلکه  ندارد،  اهمیتی  لیبرالِ خوب  یک 

که ما هر دو فرزندان یک    ست ا  یکافخودم است. این  امرِ شخصیِ  

یک فرزند  »ی بشری: من به عنوان  گونه   فرزندِ  ؛نفر، یک مادر هستیم

 انسان« با تو برابرم. 

منِ   این  شاید  هستم؟  چه  تو  برای  من    که باشم    جسمانی اکنون 

جز آن. این منِ جسمانی با افکار، روم؟ هر چیزی  یایستم و راه میم

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

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

نوعیِ مفهوم  من،  عنوان    انسانتنها  من،    مفهوم  تو«  »به  برای  امری 

  2تواند جو کنند میش می ابخطا  «تام »ود آنکه  وجود دارد که با وج 

 
1  .8.16. with Rom 3.10Cf. John  
2  Joe –  م. –اسم خاص 
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ام، بلکه  هم باشد. تو در من نه من را، که انسانی جسمانی  1یا دیک 

 بینی.می انسانیک به عبارت دیگر چیزی غیرواقعی، یک شبح یا 

هرزمان با سنجشِ آن   -  ترین اشخاص رادر قرونِ مسیحی متنوعما  

 ؛ اعالم کردیم برابر با خودمان«  »  -»روحی« که از آنان انتظار داشتیم  

کرد،    مثال بتوان فرض  را  به رستگاری  نیاز  او روحِ  در  که  هر کس 

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

بنابراین بن باشد.  انسان داشته  انسان و صورت یک  یانِ  که روح یک 

 کرد.میبرابری« بود که تغییر  »اصلی 

اکنون   که  برابریِبرابری  عنوان  بشری  به  می  روح  شود،  پنداشته 

برابری  عنوان  به  که  قطعا  است  شده  کشف  را انسان   یهمه ای  ها 

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

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

داشته    یالهروحی  ه  دیم ک آغاز مسیحیت هستیم؟ آن زمان مجبور بو

اکنون   بشر  بشریباشیم،  چگونه  نکرد،  تهی  را  ما  الوهیت  اگر  اما  ؛ 

را    ماآنچه    بایست می کامل  هستیم  طور  فویرباخ  به  کند؟  به  بیان 

می  مثالعنوان   را  فکر  حقیقت  کند،  انسانی  را  الوهیت  اگر  که  کند 

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

 
1  Dick –  م.  –اسم خاص 
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بلند  مسئله هم به بیانِ  تر برنجاند.  گرانههمچنان شکنجه  که ما رادارد  

هستیم،  هم  و   انسان  ما  اینکه  است:  این  چیز بهاترکم کوتاه  ین 

به  و    باشد  ما  1های کیفیت  فقط زمانی که یکی ازی ماست و  درباره

دیگر ما  بیان  میاباشد   دارایی  در  من  که  البته  است.  توجه  قابل  ن ، 

به عنوان ن نیز هستم، همان طور که من  یگر انساچیزهای دبسیاری  

برلین و  اهلِ  یک موجود زنده، یک حیوان یا یک اروپایی، یک    مثال

نیز اما    غیره  به عنوان انتخاب می   کسی کهاینکه  هستم؛  تا فقط  کند 

برلین به من نگاه  اهلِ  یک انسان به من بنگرد یا فقط به عنوان یک  

بود. و چرا؟ به این دلیل که او    واهدیت خاهمکم   نزد من، بسیار  ندک

 توجه کرده است. منمن و نه خودِ  هایکیفیت تنها به یکی از 

مورد   روحِ  گونه این نیز    روحدر  یک  روحِ   است.  یک    مسیحی، 

و   بدست    دست ازایننیکوکار  کیفیِت  که  است  من، آمده ممکن  ی 

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

 و.ا

این استمرارما    است که  رواز  لیبرالیسم فقط  پیر  ی  در  از مسیحیِت 

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

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

 
1  Eigenschaften 
2 Tom –  م. –اسم خاص 
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  ی پیوند   با من وارد  هایمه به خاطر داشت و    نگردهای من میبه کیفیت 

می داشته؛  شودازدواجی  آنچه  با  هستم  گویی  آنچه  نه  و  ازدواج  ام 

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

 مرا.

عنوان   به  که  روح  اگر  نمی  داراییِاما  انگاشته  جسمانی  شود  خودِ 

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

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

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

 . باشدمفهوم 

  چون چرخد.  ای مشابه با مسیحیت میدر نتیجه لیبرال نیز دورِ دایره 

یا   بشر،  نوعِ  دیگرروحِ  در  روحِ  به عبارت  اقامت    انسان،  گزیده  تو 

درست مثل زمانی که روح مسیح در تو   هستی  تو یک انسان،  ست ا

در    آن روحاما از آنجا که    گزید و تو یک مسیحی بودی.اقامت می

مناسب و    خودِ  او  زید، با وجود آنکهتو به عنوان یک خودِ دوم می

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

به اکوشش   تا تبدیل  که دقیقا مثل  وششی  نسانی کامل شوی. ککنی 

می  کوششِ رستگار  و  کامل  روحی  به  تبدیل  که  ،  دشون مسیحیانی 

 !ثمر است بی
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تواند در مال عام لیبرالیسم مدعی انسان شده است، فرد می  اکنون که

قدمِ مسیحیت را کامل کرده  اظهار کند که از این طریق عملیاتِ ثابت 

ابتاست و در حق  شناخِت  جزدا ماموریت دیگری  یقت مسیحیت از 

م که  این توه   اینجانبود. از    قائلحقیقی« برای خود    انسانِ» انسان«،  »

  مثل )  شوددهد، روشن مینسبت می   مننهایتی به  یب  مسیحیت ارزشِ

ها خیر، او این ارزش  .( دست ازاین روح و    جاودانگی، درمانِ  دکترینِ

نامِ به  تنها  این  اوج   انسانتنها    زند.می  انسان  را  به  تنها  دانه است و 

نیز   جاودانه  هستم،  انسان  من  که  مسیحیت  امشدهدلیل  واقع  در   .

هیچ که  دهد  آموزش  بود  درست    رهاکس  مجبور  است،  نشده 

برابری    طورهمان در  انسان  عنوان  به  را  همه  نیز  لیبرالیسم    جای که 

به  می فقط  برابری  این  مثل  ابدیت،  آن  اما  من   سانِنادهد؛  درونِ 

ی دهنده و پناه  کنندهحملفقط به عنوان  من  شود نه به من.  ل می مااع

 . 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

موجودی  »که من باید تبدیل به    است   ان شناخته شوم و بیان شدهنسا

 واقعا عام« شوم. 

چرا که    .ست ا فقط آخرین دگردیسیِ دینِ مسیحی    دینِ بشریاین  

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

ادیانِند که همهکمی باال می  ی  یا بت را  او   برند.دیگر خدا  چرا که 

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

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

یک  دارایی  دیگر  عبارت  به  یا  بیگانه  چیزی  می »ام  سازد.  ماهیت« 

دهد و بدان وسیله برای  از انسان قرار می   ترپایین او مرا    تاه آنکهوک

حتی در ظاهر هم سازد. اما لیبرالیسم خودش را  من یک »تکلیف« می 

اش ایمانی تعصبی به مطالبهکند زمانی که  اظهار می یک دین  به شکلِ  

روزی » .  است انسان  یعنی  ی،  متعالوجود  این   نهایت  در  که  ایمانی 

ناپذیر  بی که شکست خواهد کرد، تعصش را نیز ثابت  انیآتش  تعصِب

بود.«  بشری    1خواهد  دین  یک  لیبرالیسم  که  آنجایی  از  ست،  ااما 

رفتاری    پروفسورِ پ  یزمداراآمآن  دیگر  با  کاتولیک، )روفسورهای 

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

که   کس  یایف وظاآن  عنوان  به  را  م ش  انجام  مادون  روا  دایک  د، 

ن مادون  آاز 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     

 
1  61Br. Bauer, Judenfrage, p   – .م 
 ( 1786-1740ی )هاسالفردریک دوم پادشاه پروس در  2
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شودهستند،  خصوصی«   این  جدا  بر  عالوه  ضر  و  خاطر  وری به 

 .بگیرد لیبرال ن رفتاری بسیار برابرشا شان در نبودن 

دولت آزاد« نه به »بخواند. دینِ    دینِ دولتکسی ممکن است آن را  

ایناین   که  کنونی  مورد    معنای  دولت  توسط  حقی   التفاتدین  یا 

هم حق  دولت آزاد«  »بلکه به عنوان دینی که    ؛ویژه قرار گرفته است 

است   مجبور  هم  و  را  دارد  افرادِ  همه  زا  آن  به  ی  خودش متعلق 

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

باش میندیگر  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،  باید  تثبیت  خونی  فرد  وند  آن  و برای  باشد  مقدس 

بهاحساسات   نوع    نسبت  از  باید  احترام ن باش  پارساییآن  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  ترتیب    همین  . 

باید   بامقد  آن  برای هر عضوِدولت  مفهومی کس  این شد و  برای  ه 

 لت واالترین است باید به همان شکل برای او نیز واالترین باشد. دو

 
اخال 1 قوانینِ  به  بهاشاره  گوناگون  مذاهِب  در  والدین  به  احترام  خصوص 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 

ه عنوان  تواند ب، میهستند   ناانسان ، به غیر از آنان که  است یک انسان  

ع پذ یک  بضو  تحملِیرش  بگذار  آنجا    گیرد.  تا  میدولت  تواند  که 

رود برابرِ  ؛پیش  در  که  برابرِ  و    ناانسان  تحملی  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

ی یک ناانسانممکن برای انسان« است. اما با وجود آنکه هر  »چیزی  

 او را   به عبارت دیگرکند.  او را طرد می  همچنانانسان است، دولت  

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

 .ارستان( خانه یا بیمیوانه د کمونیسم عضوِ یا براساسِ) سازدمی

: آن  چندان سخت نیست که به زبانِ صریح بگوییم ناانسان چیست 

با  اانسانی   که  همان  مفهومِست  ندارد،  تطابق  که  انسان   یر غطور 

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 انسان ممفهوم    فرضیه که

مجاز است که این قضاوت را بر زبان آورد، این قضاوت   ،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 مثل یک انسان 

این  انسان  بلندِخودمتناقضقضاوتِ  »ها  مسیرِ  طولِ  در  را  ها قرن  « 

  ، در تمامِ طولِ این مسیرِ بلند   ها وی اینبا وجودِ همهو    !اندادامه داده 

فقط  خودشان    نآنا با   ییهاناانساننیز  یافتن  تطابق  با  فرد  بودند. 

 دست آورد؟هتواند ب ش چه میامفهوم 

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

انسانی   زمانمه  دیگر  عبارت  به  و  ناانسان  معکوس  منطقی  با 

 ست.ا  واقعیست. تنها ناانسان انسانی اخدا« »یک   یافرابشری 

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

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

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

زده  ) النه  من  سرِ  باالی  که  وانسانی  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

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

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

انسو  م  ا انسانهمزمان  هم  چون   از  بیشتر   به عبارت دیگر   ؛ماان هم 

 هستم.ام   صرفمن خودِ این کیفیِت

رسید که دیگر از ما نخواهند که  به اینجا میهم کار  در نهایت باید   

وقت   هیچ  واقعا  ما  که  چرا  بشویم؛  انسان  بلکه  باشیم  مسیحی 

همیشه  نمی و  شویم  مسیحی  بدبخت«  »توانستیم  باقی  گناهکارانی 

نیز  رچ )ماندیم  می مسیحیت  که  ایدها  اما نایادست   الِ یک  بود(.  فتنی 

؛ در آن زمان توهم ندشدندر برابر آگاهی ما ظاهر    تضادها  1در اینجا 

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«هایی  ن ساان»  ،که 

 . باشیم

ی انواعِ چیزهایی که از مادرِ های امروزِ ما همهاز آنجا که به دولت 

مانده، میکلیسایی به جای  را   چسبد،شان  اجباراتِ مختلف  نیز  آنان 

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

بهمی که  اجباراتی  هیچتی  درس کنند؛  به  به  یعوجه  ها  دولت   نیآنان 

کنند ربطی ندارد؛ با اینحال آنان اهمیِت این موضوعات را انکار نمی

 
 م. –منظور در ایدئولوژی انسانی است  1
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به عنوان  چون می جوامعی   دیده شوند.  ی بشریجامعهخواهند که 

عضو شود حتی اگر کمتر   در آنانبه عنوان انسان    تواندمی  که انسان

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

کنند و مردم را بدون تفکیک نژاد و های دینی اعتراف میی فرقههمه

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

پذیرفتن، عملِ  در  بنابراین  شوند.  فرانسوی  تنها   شهروندی  دولت 

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

خود  ها را در آغوشِی انسان تواند همهداران، نمیی ایمانجامعه یک 

به عنوان جامعه اما  بپذیرد؛   انسان دولت  از  اما زمانی  ها میای  تواند. 

ش افرضپیش   و بیان دارد که  سازدرا واضح     خودکه دولت اصولِ

مجلسِ آن   ش امؤسسان  در  آنکه  جز  نیست  انسان  چیزی   د باشن ها 

دین  آنان ش این است که  افرضیش الی نیز هنوز پحتی امریکای شم)

دینِ درستی و مسئولیت( آن زمان است که گور خود   دستکمدارند،  

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

بدون همه  انسان  دارد  استثناء  استثناء  بدون  میان  این  در  آنان  اند، 

ها و را برای قدرت  دولت م  که هر کدا اند  شده  دارانیدمخوتبدیل به  

خودمدارانه »جامعهاهداف  گرفت.  خواهد  کار  به  در  اش  بشری«  ی 

ها دیگر مجبور نیستند با  شود چرا که آنبرابر خودمداران متالشی می 

 
 م. –منظور مسلمین شمال افریقا است.  ی استفاده شده، در واژه 1
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به عنوان   کنندر  انسانیکدیگر  مقابل  فتار  عنوان  ؛ در  به  خودمدارانه 

کامالشوند  می  ظاهر  توعلیه یک    منیک   در  متفاوت    که  و  من  از 

 تقابل با من است. 

انسانیِت روی  باید  دولت  که   اگر  است  این  مثل  کند،  حساب  ما 

روی   باید  بگوید  در   اخالقیاتکسی  انسان  دیدن  کند.  حساب  ما 

رفتار یکدیگر،  برابر  در  انسان  عنوان  به  کردن  رفتار  و   ی یکدیگر 

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

ببینم،  روحانیِ -نآ« مسیحیت است چرا که اگر من انسان را در تو 

من    قت وآن بینم، گونه که من در خودم انسان و نه هیچ چیز دیگر می 

اندازه  قائلبه  اهمیت  برای خودم  که  بود،  اای  تو هم خواهم  برای  م 

که   می   طورهمان چرا  پیشنهادِ که  این  نمایانگر  ما  ضیاتی  یار  بینی 

من چیزی جز   به عبارت دیگریا    A=Bدر نتیجه    B=Cو    A=Cهستیم:  

 برابربا تو    انسان نیستم و تو چیزی جز انسان نیستی، در نتیجه من

اجازههستم اولی  چون  است  ناسازگار  خودمداری  با  اخالقیات  ی  . 

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

انسان جامعه  دولْت کدام ا  اهی  هر  که  از خودهایی  جمعی  نه  ست 

چشمان برابر  در  را  خود  می اتنها  نمی ش  او  پس  بدونِ بیند،    تواند 

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

آن هیچ    خواهد. من به خاطری بشری« را نمی ش رفاهِ »جامعه اقلب 

ر نمیچیز  فدا  آن  تنها  بلکه    کنما  می از  آنکه  استفاده  برای  اما  کنم. 

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

سازم دیگر،  بدل  بیان  آن  می  شنابود  به  جای  به  و  اجتماعِ  کنم 

 دهم. را شکل می خودمداران

به دشمن با من خیانیپس دولت  کند ده و درخواست میکرت  اش 

فرض را در بر دارد که  این پیش   . این سخنکه من یک انسان باشم

« جای انسان نا»  در خطِ  آن رات  دول؛ که  من ممکن است انسان نباشم

کند. به من تحمیل می  وظیفه دهد. او انسان بودن را به عنوان یک  می

ادامه از من می  در   او شود  ری را که باعث میخواهد که هیچ کااو 

پس   ندهم؛  انجام  نیاورد  مقدس   اوماندگاریِ  دوام  من  برای  باید 

یک   باید  بلکه  باشم  خودمدار  یک  نباید  من  پس  باشد. 

درستکاریتمسئول یک  دیگریا    پذیر،  عبارت  باشم.   به  انسان  یک 

و  ست ا  یکافاین   آن  برابر  در  باید  من  و ی ماندگار:  ناتوان  اش 

 باشم. دار نگهحرمت 

البته نیاز به آفریدنه نوع کنو  دولت،  ه شدن  نی آن، بلکه آنکه هنوز 

ایده »جامعه دارد،  یک  است.  رشدیافته  لیبرالیسمِ  از  انسانیِ  الی  ی 
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مکانی   »انسانی«  هر  آن  در  که  بیاید  وجود  به  باید  یابد.  بحقیقی« 

فهمیدنِ معنای  به  یا    لیبرالیسم  دیگر»انسان«  بیان  جهانی   ساختنِ  به 

او این  برای  و  جهست؛  آن  جامعه   بشریان  باید  عمومیِیا   ی 

 ست توانکلیسا تنها می»که    ه است ها باشد. گفته شدانسان )کمونیسم(  

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

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

ان»جامعه   فقطش  ست و او خوداغیرواقعی   ست. جهانی اها«  سان ی 

کند، کلیسا نام دارد؛ خلق میآن را  (  ورزن ایماروح  )دار  ایمانفردِ  که  

کند، دولت نام خلق میآن را    بشر یا روح بشری( )جهانی که انسان  

همیشه نه   مطلقنیست. من به طور    مندنیای  دنیایی    چنیناما    ؛دارد

  ملِکنم. عمیرا اجرا    ودمبه خ  متعلق  کارهاییبلکه    بشری  کارهایی

ری متمایز است و تنها با این تمایز دیگ  بشریِ  از هر عملِ  من  بشریِ

واقعی که به من تعلق دارد. انسانِ درونِ  عملی خواهد بود  است که  

ماهیتیِ مجرد   به بیان دیگرروح یا  یک آن یک تجرد و به همین دلیل

 است.

باوئر می   مکتِب که حقیقِت  ( «یهودی   »پرسشِدر    مثال)گوید  برونو 

حقیقِتا حقیقتی  انهایی    نتقادی  واقع  در  و  خودِ است  که    ست 

 
1  76Hess, Triarchie, p. 
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گوید به عبارت دیگر »انسان«. او می  ؛گرددمسیحیت به دنبال آن می 

برای حقیقت است چرا که   نبردِ  تاریخِ   ،دنیای مسیحی   تاریخِ » عالی 

کشفِ است  بحث  در  آنچه  آن!  در  تنها  و  آن  یا  نهایی    حقیقِت  در 

 ست.« ا ، آزادیانسان و اولیه،  ِتحقیق

بسیار خوب، بگذارید ما این دستاورد را بپذیریم و بگذارید ما این 

نتیجه   انسان به عنوان  نهاییِرا  تاریخِ  ی  از  از   پیدا شده  مسیحیت و 

اش بپذیریم. ی عمومگرای انسان به شکل  الهای مذهبی و ایده تالش

 ، دِ مسیحیت دف و برآمه این  ،  نانساهستم!    مناکنون انسان کیست؟  

ماده   ،منمانند   از    تاریخِ   ی خامِآغاز و  بعد  از لذت  تاریخی  جدید، 

قربانی از  از   است؛  هاتاریخی  بلکه  بشریت  یا  انسان  از  نه  تاریخی 

شود. پس اکنون من و  بندی میبه عنوان امر عمومی رتبه  انسان.  من

امر عمومیِ واقعی هستیم چرا که ه  خودمدار  مه کس  خودمدار، آن 

خود  است  برای  یک  و  یهودی  است.  قائل  را  اهمیت  برترین  ش 

هنوز    خودمدارِ یهودی  چون  نیست  یَهُوَ   خودخالص  وقف  را 

 مرحمِت  گونه نیست چون مسیحی در پرتوِاین   نیز  کند؛ مسیحیمی

می  زندگی  و  الهی  مطیعِ  خود کند  می   را  نیز  .  سازداو  مثل  انسان 

بخ  تنها  مسیحی،  و  از  یهودی  یک  هایش  خواست شی  فقط    نیازِ را، 

می  ،راخاص   نه  ارضا  نیمه  خودشکند  خودمداریِ  یک    چون  را: 
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نیمه  یک  و  است   انسان-خودمداریِ  است  خودش  نیمی  که  کسی   ،

. بنابراین  در مالکیِت خودش است و نیمی بردهیا نیمی    ؛نیمی یهودی 

متمایز هستند   از یکدیگر  نیمی  به  یهودی و مسیحی همیشه  بیان  یا 

دهند اما به عنوان برده یکدیگر را تشخیص مین انسان  به عنوا  یگرد

متفاو اربابِ  دو  چون خدمتگزارانِ  متمایزند،  هم  آن اند تاز  اگر  ها  . 

باشند،  می کامل  خودمدارانی  متمایز   کامال توانستند  یکدیگر  از 

و محکم می بیشتر  و  می شدند  یکدیگر  کنار  آن تر  ها ماندند. خواریِ 

ایز هستند بلکه آن است که این یکدیگر متم  ها ازکه آننیست    در آن

را   داد  کارهیمهنکار  میا هانجام  برعکس  باوئر  برونو  که  ند.  اندیشد 

و با   ببینندتوانند یکدیگر را به عنوان انسان  یهودیان و مسیحیان نمی 

یکدیگر به عنوان انسان رفتار کنند مگر آنکه ماهیت مجزایشان را که  

کردهها  آن  جدا  هم  از  جدایشِ  را  به  مجبور  می  و  رها  سازدابدی   ،

ب»  عمومیِ  ، ماهیِتکنند »ماهیِت به آ شناسند و  انسان« را  به عنوان   ن 

 بنگرند.  شان«حقیقی

یهودیان و مسیحیان در خواسِت    مشابهِ  او، نقِص  اظهاراتِبراساس  

  به جای آنکه   ؛است   نهفتهخاص«  »  یزیچ ها برای بودن یا داشتنِ  آن 

انسان   به  باشندتنها  بشری    و  آنچه  یا  ادنبال   وجویدر جست ست 

  اندیشد که خطای بنیادیِ تالش کنند. او میها«  انسان  عمومیِ  حقوقِ»

دربرگیرنده آن  اعتقادِ ها  ویژهآن   ی  حقی  »دارای  که  است  این  به   ها 
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حق  شان در باور به  دارند؛ در کل اشتباه  امتیازِ مخصوصی« و  هستند

او    است   ویژه با  و  تضاد  را    عمومیِ  حقوقِ  هاایندر  در انسان 

 کند. حقوق بشر!بلند می  برابرشان

. ، است هر کس که انسان باشد  کنونو تا  ست اعمومی    شر، انسانِب

  انسان را داشته باشد و براساس نظرِ   ابدیِ  اکنون هر کسی باید حقوقِ

آن  از  » کمونیسم،  یک  در  ب   نگونهآ  یاکامل    1یِ« ساالرمردم ها  هتر  که 

من    فقط. اما این  لذت ببرد  2ساالری یک انساندر  شود    است خطاب

کند؛ به عنوان  است که همه چیز دارد و من برای خودش فراهم می

انسان، من چیزی ندارم. مردم دوست دارند که به هر انسان، فراوانیِ 

ها را بدهند صرفا به خاطر آنکه او عنوانِ انسان را یدک  ی خوبیهمه

 م. ابودن انسانگذارم نه بر می منا بر شد. اما من تکیه رکمی

 
 م.   –دموکراسی  1
2   Anthropokratie  ، ی  واژهی  یسندهنوanthropos  نسان را با پسوند به معنی ا

kratie    به کار  آری مثل دموکراسی و  هاواژهکه در رود، ترکیب  یمیستوکراسی 
را   دموکراسی  اگر  ترتیب  این  به  و  است.  کنیم، ساالرمردمکرده  ترجمه  ی 

را   انسان یمانتروپوکراسی  میتوان  آنکه  وجود  با  کرد.  ترجمه  توان  ساالری 
نه مردم دموکرا رجمه کرد، برای حفظ تشابه واژگان ساالری تسی را خودش و 

 م. –ساالری انتخاب شد. د متن اصلی معادل مردمهمانن
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است، مثل مرد بودن یا    من 1چیزی به عنوان یک کیفیِت  طفقانسان  

به معنای کامل   کسی  این یافتند که  ال را درایده  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   این کارفکر کرد؟ این به همه داده نشده است و بسیاری در  

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  به  تنظیم  فراخوانی  با  را  من  که  است  دار 

 سوی »انسانی کامل« زحمت دهید.

 
1   Eigenschaft  
ویرتوس فضیلتی خاص در روم باستان بوده است که داللِت ضمنی بر دلیری،   2

تین به معنای  ی مردانه دارد. »ویر« خود در الهاقدرتمردانگی و غیره به عنوان  
 م.  –د. شیمضیلت ویرتوس به ندرت به زنان داده مرد است و این ف

دهد. همچنین به معنای یماش« معنی  اش »بهترین در هر نوعی اصلدر معانی   3
در یونان باستان بوده و کارکردش   اشاستفادهترین یمیقدفضیلت اخالقی است. 

 م. –داده است. معنا می اش رازندگی کردن هر فرد در حداکثر بالقوگی
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آید که  به نظر می  ،خود همه چیز است« »  گوید:می  1زمانی که فیشته 

بدین معنا نیست که خود،  سخنِ او  کامال با تزِ من همخوانی دارد اما  

کند است  می  نابودد همه چیز را  ی خوبلکه به معنا   هست  همه چیز

منِ   یک  تنها  ناموجود،    ی نابودکنندهو  خودِ  یک  خودِ یک  خود، 

زند اما من از مطلق« حرف می »واقعا من است. فیشته از خودِ  متناهی

 گویم.خودم، از خودِ گذرا سخن می

که   تصور  این  طبیعی   خودو    انسانچقدر  هستند،  معنی  یک  به 

و  ا میست!  دید   آند  شوهنوز  عبارتِ   مثال ،  را  که  فویرباخ،  در 

 معین کردنِ آن   شود،»انسان« برای معین کردنِ خودِ مطلق استفاده می

خودِ منفرد. خودمداری و بشریت نه آن  ، نه آن گذرا،  ی زیستیگونه

بودن) فرد  بشر  فویرباخ  براساس  اما  باشند  معنا  یک  به  باید  فقط  ( 

»خودشمی از    تواند  باالتر  نه افردیت   هایمرزرا  ولی  دهد  قرار  ش 

قوانین از  گونهاین    ؛باالتر  مثبِت  گونه   2.اش«یستی زی  فرامینِ  ی اما 

ش ازیستی هیچ است و اگر فرد خودش را باالتر از مرزهای فردیت 

؛ او خودِ اوست که به عنوان فرد حضور دارد  این همچنان قرار دهد،  

دارد که آنچه ر این وجود  ، او تنها دردد داوجو  در باالبردنِ خودتنها  
 

)یوه 1 فیشته  گوتلیپ  از  1814-1762ان  آلمانی و  فیلسوفِ  ایدهیهپا(  -گذارانِ 
 م. –الیسمِ آلمانی ست. 

2  401ed., p nd2Essence of Christianity, 
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نماند؛   باقی  مرده هست  و  است  تمام  او  کارِ  صورت  این  غیر  در 

ایده یک  تنها  بودن  بشر  گونه است.  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  را    عام  انسانِچگونه 

ی من شود، بلکه این است که کنم و نیاز باشد تا این وظیفهدرک می

خود هستم. هستم   ی زیستیِکنم. من گونه چگونه خود را ارضا می 

هنجار،   هیچ  قانون،  بدون  بدون  الگو  بدون  هیچ  امکان هیچ   .  ... و 

ندک همه دارد که من بتوانم از خودم خیلی اندک بسازم اما همین ا

دهم که قدرت دیگران با آموزشِ از آنچه من اجازه می  چیز است و

بسازند من  از  دولت  و  قوانین  دین،  است سنت،  بهتر  کل  ،  در  اگر   .

باشد،   بودن  بهتر  از  که  صحبت  تا    کودکیبهتر  باشم  سری  چموش 

  بهتر که انسانی چموش باشم تا انسانی مطیع هایی جوان؛  شانهپیر بر  

شکل دادن به    سیرِ وش هنوز در متربیت و چمی ب  ضوِ. عچیزدر همه

خود است؛ آنکه دانای نابالغ و مطیع است با    خود براساس خواسِت

خواست »گونه  با  زیستی«،  میی  معین  عمومی،  گونه های  ی شود. 

ا است.  قانون  او  برای  آن  زیستی  با  گونه ؛  شودمی  عینمو  ی این 

 چه تفاوتِ اش؟  لیفزیستی برای او چیست جز »تقدیرش«، جز تک

 بنگرم   ی زیستیبه »بشریت«، به گونه ای وجود دارد در اینکه  اساسی

ایده این  سوی  به  بکوشم،  تا  خدا  یاال  به  تا    مسیح  و  اینکه  بنگرم 
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کنم؟ همسان  که  حداکثر    تالشی  است  این  از  اولی  تفاوت  بیشتر 

رفته رنگدومی   طبیعت   ورو  کلیِت  فرد  که  طور  همان  است.  شده 

 . هست ی نیز ی زیستکلیِت گونه است، 

می  انجام  من  آنچه  میهر  یا  و دهم  نمود  طور خالصه  به  اندیشم، 

  مثال شود. یهودی به عنوان  می  مقیدتجلی من، مسلما با آنچه هستم  

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 ازایندهد و  

بروز  را  ست  اتوانستید آنچه یهودی یا مسیحی  باشید، مسلما تنها می

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  معادلِ دقیقی با یهودی نیست.    توتوان گفت  می

 ترکاملگر است، مفهومی  باز نظارهیمهنخودمدار همواره با چشمانی  

کرده را   که  جستجو  مفهوم  اند  وباید  این  طور    واقعا  آنچه  به  کامل 

چون   و  کند  بیان  را  مفهوم  هستید  شمااین  واقعی  ست،  ا  طبیعِت 

فعبایست تممی این   ترینِ شما را در بر بگیرد. کاملیِتالامیِ قوانینِ 

دست آمده است. شما به عنوان یک یهودی بیش هنوع در »انسان« ب 

وظیفه  بودن  یهودی  هستید،  کوچک  حد  یونانی از  نیست،  شما  ی 
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نمیلمانآبودن،   کفایت  بودن  همه  ی  زمان  آن  باشید،  انسان  اما  کند. 

 1ید. تان بنگران تکلیفچیز دارید؛ به انسان به عنو

-ی توضیحرساله رود و  دانم که چه چیز از من انتظار می اکنون می 

گزاره  جدید می  المسائلِ نهاد دوباره تحت تسلطِ  تواند نوشته شود. 

عام  و  است  چیزی  تسلطِ  تحت  حفاظِدوباره  قلمرو    ؛فردْ   ایده  در 

قدمِ  یک  جدید ریخته شده است. این    دینیِی  و شالوده   قرار گرفته

در قلمرو دین و به خصوص مسیحیت است و نه قدمی   رو به جلو

 به خارج و ورای آن. 

شود. چرا که  ختم می   ناگفتنیقدم زدن به خارج و ورای آن، به امرِ  

، برای من 2ای ندارد و »واژه«، »لوگوس« ارزشِ من هیچ واژهزبانِ بی

 »صرفا یک واژه« است. 

دنبال   کرده  ماهیتِبه  جستجو  یهودمن  اگر  غیره  آی،  اند.  و  لمانی 

 . ت«من اس نیست، پس در هر حال انسان است. »انسان ماهیِت

 
بهتر  همان  1 خود  نویسنده  سبکِ  به  عادتِ  با  خواننده  تاکنون  احتماال  که  طور 

آنان مخالف است.    با  انِب مکاتبی است که نویسندهداند، اینان سخنانی از جمی
 م. –
یونانی    آثاردر   2 همچنین یجرامتفکران  و  عقل  حکمت،  لوگوس  معنای  ترین 

 م. –منطق و کالم است. البته مفهوم »کلمه« را هم در خود دارد. 
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خودم  به  نسبت  من  انگیزم؛  نفرت  و  زننده  خودم  به  نسبت  من 

هیچ  من  یا  برای خودم وحشت هستم  من  دارم.  بیزاری  و  وحشت 

نیستم   کافی  برای خودم  اندازه   ووقت  به  وقت  کاری هیچ  کافی  ی 

ارضا نمیبرای  خودم  ای  احساسکنم.  چنین  میان  انز  نفس  اتی  کار 

 شود.می  انتقادی کامل و با مکتِب گرددمیآغاز 

خواهم که از شرِ »روحِ شیطانی« رها شوم.  می   و  اممن تصرف شده

که  شدم  مرتکب  را  گناهی  شجاعانه  من  کنم؟  حمله  بدان  چگونه 

مسیحیت   روحترشوم برای  علیه  کفرگویی  و  گناه  است،  القدس.  ین 

علیه» ندارد القدروح   آنکه  بخشایشی  هیچ  ابد  تا  کند،  کفرگویی    ، س 

من هیچ بخشایشی   1«وت ابدی مسئول خواهد بود!بلکه در برابر قضا

 ترسم.خواهم و از هیچ قضاوتی نمینمی

شبحِ  روحآخرین    انسانْ و یبندهفرست.  ا شیطانی    یا  ترین 

ماهرترین  یمیصم است،  سی  ست ا  گودروغترین  دبا    ؛ رستکار مایی 

 ها.غدرو پدر

درخواست  ضدِ  مفاهیمِخودمدار  و  بی ا کنونی    ها  و  ست،  رحمانه 

 کند. هیچ چیز برای او مقدس نیست.می یشکنحرمت بیش از اندازه 

 
1  .3.29Mark  
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احمق خواهم بود اگر ادعا کنم که هیچ قدرتی باالتر از من نیست. 

ی که در  آنگیرم، کامال نسبت به  فقط رفتاری که من در برابر آن می 

ا دین  میعصر  چیزنجام  باید  ادیگری    دهند،  من  هر   دشمنِست: 

میقدرتِ یاد  ما  به  دین  که  حالی  در  باشم  باالتری  را    آن  که  دهد 

 خود کنیم و نسبت به آن فروتن باشیم. دوسِت

چرا   ،دهدقرار می  ترس از خدایی نیرویش را علیه هر    شکنحرمت

صورت  که   این  غیر  را در  او  خدا  از  هر    ترس  بادر  که  قی آنچه 

میگذارد،   محدود  تقدس  شکلِ  می سازدبه  خدا.  یا    خواهد  باشد 

خواهد کند، میانسان را استفاده می -خدا  گرِتقدیس  انسان که قدرتِ

چیزی   که  هر  مقدس  باشد  خدا  خاطر  خاطر    است به  به  انسان  یا 

نمی   هااین  ؛بشریت( ) تغییر  را  خدا  از  به  ترس  انسان  که  چرا  دهد 

  خاصِ  رد به همان اندازه که در نظرگاهِحرمت دابرتر«  ان »ماهیِتعنو

خواند.  ما را فرا می  برتر« ترس و احترامِ  خدا به عنوان »ماهیِتدینی،  

 کنند.می زدهوحشت هر دو ما را 

درست  معنای  در  خدا  از  یک    ریختهپیش    هامدت ش  اترس  و 

»خداناباوریِ » با  بیرون  از  که  آگاه،  وبیش  کم  بودنِ«  کل  یرغ«  یسایی 

اما آنچه   باباختیار  ی بقابل تشخیص است،    اشده ترگس شده است. 

انسان   به  اندازه  از  بیش  شده،  گرفته  خدا  شدهاز  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. 

 گرفته است.   قدیمی از خدا راجای ترسِ

کند، هیچ  برترِ دیگر را نمایندگی میاما چون انسان فقط یک هستیِ

بلکه یک دگردیسی در هستیِ برتر رخ   ؛چیز جای چیزی را نگرفته

 ست.ا ی ترس از خداییریافته تغ داده و ترس از انسان صرفا نوعِ

 ما، مردمی پرهیزگارند.  خداناباورانِ

ا همه چیز را به گویند، م دالی میکه بدان عصر فئو  یاگر در آن زمان

عصرِ  1تیول   عنوان در  داشتیم،  قبول  خدا  رابطه   از  همان  ی لیبرال 

ارباب   انسان  اکنون  بود،  ارباب  خدا  دارد.  وجود  انسان  با  فئودالی 

این  انسان  اکنون  بود،  واسطه  بود،  است؛ خدا  است؛ خدا روح  گونه 

این   با  است.  انسان  راگانه سه ی  حظهمالاکنون  فئودالی  بطه ،  ی 

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  اربابنظ  است  یا -امِ  و  ارثی  اموالِ  شامل  و  بوده  رعیت 
نشاندگان است، این عنوان در قالب  حقوقِ اعطا شده توسط یک ارباب به دست 

یک شکل فئودالیِ وفاداری و خدمات معموال توسط مراسم شخصیِ خاصی به  
 م. –گردید. عنوان بیعت اعطا می
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از همه داریم و چون این قدرت از    قدرتمندترشکل تیولی از انسانِ  

نمی جایی واالتر می توانایی  یا  به آن قدرت  را آید،  آن  بلکه  گویند، 

را به    مان در جهانوقعیت نامند، »حقوق بشر«؛ در ادامه ما م»حق« می

ما با    یمراودهگر است و  تیولی از او داریم، چرا که او واسطه   عنوانِ

ممکن نیست جور این این مراوده  و بنابرکند  دیگران را وساطت می 

بیان دیگر    نهایت بشری« باشد؛ در  »دیگری جز   به  یا  ما خودمان را 

تا   ،ولی از او داریمارزیم را به عنوان تیخودمان یا هر آنچه می  ارزشِ

ما »بشر«  زمانی یا جایی که  در ما ساکن نباشد و    اواگر  که    این حد

نمی   ،نباشیم هیچ  آنِ  به  از  قدرت  آنِ  ارزیم.  از  جهان  است،  انسان 

 ام.انسان است، من از آنِ انسان

گر و از آنِ دهنده، واسطه نامرا    خودم  آزاد نیستم که  اما آیا من هنوز

 شود: میگونه اجرا پس اینخود اظهار کنم؟ 

 است. منقدرت منْ داراییِ 

 .دهدمی قدرت من به من دارایی 

 و از طریق آن منْ داراییِ من هستم. هستمقدرت من خودِ من 
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I. ِمن  قدرت 

 

جامعهحقْ   جامعه    روحِ  اگر  باشد   خواستیاست.  این داشته   ،

از طریق 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 مزیِتگوید عدالت . ارسطو می کند

موجودْ   حقِ  تشخیص اینکه    ؛ست ا  خارجی  یقانونتمامیِ  کسی 

 . کند«می  به درستی رفتار»با من    و  دهد که حق به جانب من است می

همه   بنابراین مرا  اگر  دنیا  دهند   هگوناین ی  ح   ،تشخیص    به ق  آیا 
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و است؟  من  حقِ  من  جانب  من    نیآنا  جز  به  نسبت   خارجیکه 

در دولت، در جامعه هستند   آورده هب   ،چه حقی  وقتی یک دست  ام؟ 

می یب تشخیص  که  کله  به   جانب   به  حقدهد  نسبت  من  است،  من 

داشتن بیاحق  میم  او  اعتنا  از  را  آن  که  ندارم  دوست  من  شوم؛ 

دهد که  می رد باهوشی نیز تشخیصاما حتی زمانی که ف دریافت کنم؛

به جانب  است   حق  نیستم.    من  به جانب  با آن حساب حق  نیز من 

اینکه حق به جانب من است یا نه، کامال مستقل از آن احمق و آن 

 دهند.ست که تشخیص میاباهوشی 

ایم. ما به دنبال حق هستیم  کرده  تملکهمیشه    حق را تاکنون  اینما  

ب دادگ و  به  هدف  این  میرای  روی  دادگاه  کنیم.  اه  یک  به  چه؟  به 

و   عمومی  دادگاهِ  پاپ،  دادگاهِ  دادگاهِ دست ازاین شاهانه،  یک  آیا   .  

می اعالم  سلطانی  دیگر  حقی  کرده،  مقدر  سلطان  که  را  حقی  تواند 

را به جانب من تشخیص دهد اگر من به دنبال  تواند حق  کند؟ آیا می 

قانو با  که  باشم  ندحقی  همخوانی  سلطان  عنوان  نِ  به  آیا    مثال ارد؟ 

تواند حقِ خیانت را به من واگذار کند با اینکه این مطمئنا حقی  می

بانیست   مطابق  دادگاه    که  یک  عنوان  به  باشد؟  سلطان  ذهنیِت 

کردنِ نظرات را به عنوان یک   تواند به من آزادیِ نطقسانسور، آیا می 

شنید؟ نخواهد    منز این حق  چون سلطان هیچ چیز ا  اعطا کندحق  

سلطانی   من در این دادگاه به دنبال چه هستم؟ من به دنبال حقِ  پس
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هستم. تا آن زمان که    خارجی  خودم؛ من به دنبال حقِ  هستم نه حقِ

در آن پیدا خارجی با من همخوانی دارد، حتما دومی را نیز    این حقِ

 خواهم کرد.

او    ؛دده ه فرد، را نمید ب فر  یحملهی حمله به یکدیگر،دولت اجازه

مخالف است. حتی هر توسلِ معمولی به ضربات، با وجود    دوئلبا  

آنکه هیچ کدام از طرفینِ دعوا به خاطر آن به پلیس تماس نگیرند،  

را   تو  استثناءِ زمانی که یک من، یک  به  کتک مجازات خواهد شد؛ 

مثال  نمی و  خانواده  یسِرئزند  برابر  یک  است.   در  کودک  یک 

پدر به نام آن متسحق است؛  مستحق است و  در این موضوع نوادهاخ

این  خود  یک  عنوان  به  نیستم.  من  ما    1ووسیان  یروزنامه گونه  به 

کند. اینکه همه چیز باید با قاضی  »ثروتِ عمومیِ حق« را معرفی می

را   سانسور  عالیِ  دادگاهِ  او  شود.  گرفته  تصمیم  دادگاه    دادگاهیو 

درمی »حق  که  می  داند  بیان  سانسور    نوع حقی؟ حقِه  چ   .شود«آن 

حکم  اینکه  دادن  تشخیص  برای  هستند، کردن.  حق  دادگاه  آن  های 

باید سان اینفرد  این وجود  با  اما  گونه  سور کردن را یک حق بداند. 

ارائه میتصور می امنیت  دادگاه  این  امنیت علیه  شود که  دهد. آری، 

تنها او  سانسور:  مامورِ  فردِ  یک  سانسورگذارِقانون   خطای  علیه      را 

 
 م. – 1934تا  7211ی هاساللیبرال در برلین  ی مشهورروزنامهیک  1
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را   اشنامه اساسزمان  کند و هم ش محافظت میاتفسیرِ غلطِ خواست 

 سازد. از همیشه علیه نویسندگان می ترمحکم با »قدرتِ مقدسِ حق«،

قاضی  هیچ  نه،  یا  برحق هستم  من  آیا  که  ندارد. این  ای جز خودم 

می  تنها  حقِ  دیگران  از  آیا  که  کنند  قضاوت  حمایت توانند  من 

نوان یک حق برای آنان نیز وجود دارد یا  نه، و آیا این به ع کنند یامی

 نه. 

را   موضوع  بگذارید  میان  این  من در  بریم.  جلو  دیگری  مسیر  از 

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 میباین قوانینْ فرمان ست خود را در برابر  بایمی

ر« از این نوع مداا را مقدس بنگارم. »مفهوم حق« و »ذهن قانون ه آن 

انقالبی  که  شده  کاشته  مردم  سرِ  در  محکم  در  چنان  اشخاص  ترین 

میزمانه  ما  یک  ی  به  را  ما  »قانون  »خواهند  جدید،  مقدسِ«  قانون 

. حقِ سازندشبیه آن مطیع    ری، »حق برای همه« و جامعه«، قانون بش

مسلما حقِ  »همگان« قرار است تا بر حقِ »من« اولویت داشته باشد.  

به عنوان حقِ همه در میان دیگران خواهد بود چون من در  یز  من ن

زمان حق ام؛ اما این که آنْ همکنار دیگران، جزءِ همه قرار داده شده 

به حمایت از دیگران است، من را    یدیگران است و حتی حقِ همه
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ترغی نمیآن  حقِ  ب  عنوان  به  نه  من  حقِ   همهکند.  عنوان  به  بلکه 

تواند ببیند  کنم؛ و سپس هر کدام از دیگران میاز آن دفاع می  خودم

چگونه   )آکه  همگانی  حق  کند.  حفظ  خود  برای  را  در   مثالن 

برای   خوردن( حقی برای هر فرد است. بگذار هر کدام این حق را

استفاده  حفظ کند، سپس همه هم   کاملبه طورِ    خودش از آن  زمان 

محافظت کند؛ نگذار که به خاطر    ههمکنند؛ اما نگذار که او از مال  

 آن به عنوان حقی برای همه، متعصب شود. 

اصالح » اما  اجتماع،  می جامعه   قانونگرانِ  موعظه  ما  بر  را  کنند. « 

ت که حق اسشود و تنها زمانی بری جامعه میکه فرد برده  ست ا  آنجا

زمانی برحق تنها  او  . به زبان دیگر  دهد  تشخیصجامعه او را برحق  

نتیجه  جامعه زندگی می   یاساسنامه طبق    هاست ک  وفادار کند و در 

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   خودمنوعی که در هر دو مورد من نه حق    هوجود دارد ب 

 .دارا هستم خارجی

 
 م.  –( 1871-1808مخترع و فعال سیاسی رادیکال المانی ) 1
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شود، »چه چیزی یا چه در مورد حق این پرسش همیشه پرسیده می 

دهد؟« پاسخ: خدا، عشق، منطق، طبیعت،  آن را می  کسی به من حقِ

ازاین  بشریت  تنها  دست و  خیر،  حق   تو  قدرتِ.  تو  قدرتِ .  تو  به 

 تواند به تو حق دهد(. تو می منطقِ مثالان دهد )به عنومی

می فرض  که  انسان کمونیسم  به  »طبیعت  برابر  کند  حقوقی  ها 

اینمی به  وقتی  انسان می  جادهد«،  که  حقی  رسد  هیچ  طبیعتا  ها 

می  ،ندارند نقض  را  ندارد تشخیص  کندفرض خود  تمایل  که  . چرا 

که   علیه  مثالدهد  حقی  »طبیعتا«  فرزندان  والدین  یا  علیه   فرزندان 

باشند  والدین می داشته  میان  از  را  خانواده  این  به :  طبیعت  برد. 

نمی به کل هیچ حقی  برادران و غیره  این اصولِ والدین،  تمام    دهد. 

 یزهاچ ی یک نگاه دینی و غلط از  بر پایه   2همه  1انقالبی یا بابوفیستی

می ا کسی  چه  نظرگتواست.  خودش  اگر  بطلبد  »حق«  دینی ند  اهی 

چیزی   یا به بیان دیگرآیا »حق« یک مفهوم دینی  ه باشد؟  اشغال نکرد

گونه که انقالب آن را مطرح  « آن حقوق برابرمقدس نیست؟ چرا که »

»برابریِ می مسیحی«،  »برابریِ  برای  است  دیگر  نامی  تنها    کند 

»مسیح  فرزندانِ  برابریِ»برادران«،   یا  خالصه خدا«  طور  به  یا  یان«؛ 

 
 م. –( 1797-1760) یفرانسو انقالبی  نگارروزنامهمنتسب به فرانسوا بابوف  1
23Cf.Die Kommunisten in der Schveiz Committee Report p.  
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برا1یبرادر درخواستی  هر  است .  آن  مستحق  حق  کلمات    ی  با  که 

 د:شیلر تازیانه خورَ

بینی  هاست سال  از  استفاده  که  رز  و  پیاز  بوی  احساس  برای  ام 

ام، آیا هیچ مدرکی وجود دارد که نشان دهد که من حقی برای کرده

 آن بینی دارم؟ 

به را  برابری  انقالبْ  مُ  زمانی که  به سعنوان یک »حق«  وی هر زد، 

دی سوقلمرو  به  منطقه ن،  ایدهی  سوی  به  تقدس،  کرد.  ی  پرواز  ال 

محرومازاین و  مقدس  »حقوقِ  برای  مبارزه  زمان  آن  از  نشدنیِ  رو، 

است انسان«   داشته  به ادامه  شده«  بنا  نظمِ  یک  استحقاقیِ  »حقوقِ   .

برابر حقوقی  با  همراه  و  طبیعی  کامال  ابدیِ   علیهِ  صورتِ  »حقوقِ 

توسط دیگری به   یکیالبته  نجا  در ای  ؛حق علیهِ حق  :خلق شد  انسان«

می تقبیح  »ناحق«  این  عنوان  حقوقشود.  انقالب    رقابتِ  زمان  از 

 است. وجود داشته

 
فرانسه 1 شعا  -به  سومِ  بخشِ  اولِ  منظور  انقالبِ  کهرِ  است  آن   فرانسه  کاملِ 
یِ فرانسه نیز هست.  جمهوری، برابری، برادری« است و اکنون شعارِ رژیمِ  آزاد»

ی بر تشکیالت گارد ملی« به درآمدی »جزوهاین شعار را اولین بار روبسپیر در  
 م.  –کار برد. 
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می  این  شما  باشید.  »برحق«  دیگران  علیه  نمیکار  خواهید   توانید را 

مانید؛ چرا که اگر  ناحق« میها همیشه »در  علیه آن شما  ؛  انجام دهید

نیزآن  حتم  ها  نبودند،  موضعِ»برحق«  در  نمی  رقیِب  ا  ماندند؛  شما 

علیهِ  ،  ها همیشه شما را ناحق تشخیص خواهند داد. اما حقِ شماآن 

دیگران بزرگ  ،حقِ  و  واالتر،  این  قدرتمندترتر  نیست؟  است،  گونه 

تر نیست. آیا  حق شما قوی   ،تر نیستیداگر شما قویطور نیست!  این

آناآزادی دارند؟ فقط آ  های مطیع حقی برایچینی به  ارزانی   نن را 

تالش  دارید قدر  چه  که  ببینید  آنو  چون  است:  بوده  اشتباه  ها تان 

دانند چگونه آزادی را استفاده کنند، هیچ حقی بر آن ندارند و یا  نمی

ها آزادی ندارند، پس حق به آن را نیز تر، چون آنواضح   به عبارتِ

حقی   هیچ  کودکان  داشت.  ندنخواهند  اکثریت  شرایطِ  ارند چون بر 

اند  زه داده اند. مردمی که اجاد یا به بیان دیگر چون کودک بالغ نیستن

از   اگر  ندارند.  اکثریت  بلوغ بمانند، هیچ حقی بر شرایطِ  تا در عدم 

بالغ بودن دارند.    زنند، تنها آن زمان حقِ  سر باز  بلوغ  بودن در عدمِ

نمی  این  جز  معنایی  »آنچهاین  که  تو    دهد  را  ابودن  قدرتِکه  ش 

داشت«  اشحقداری،   خواهی  هم  همه  .را  همهمن  و  حقوق  ی  ی 

از   م دارم،  اگیرم؛ من به هر آنچه که در قدرتمی  خودممجوزها را 

من  مستحق هستم.  یَهُوَ،  استحق  ،بتوانماگر    نیز  زئوس،  براندازیِ  اقِ 

نتوانم، این خدایان   ای  و داربرحق  همیشه  خدا و غیره را دارم؛ اگر 
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دهم  آنچه من انجام می زمان  آنخواهند ماند؛ و  باقی  ن  قدرت علیه م

آناز   قدرتِ  و  حق  از  »ترسناکترسِ  در  خدا«  کنندهناتوان یِ  ها  ی 

در  اور داشته باشم که  ها را نگاه دارم و بخواهد بود تا دستورات آن 

حقِ   اساسِ  بر  که  آنچه  می   نآناهر  انجام    ،دهمانجام  درستی  کار 

کنند که به درستی فکر می  هنِ مرزِ روسینگهباناطور که  . همانامدهدا

کنند، چون  شلیک و کشتنِ افرادِ مشکوکی هستند که فرار می  مستحقِ

ها با »حقِ« آن  به عبارت دیگرباالتر« یا    ی مقامِها قتل را با »اجازهآن 

ن کشتن هستم اگر خودمْ خود را از آ  دهند. اما من مستحقِانجام می 

نوان چیزی »غلط« نترسم. این نوع  م از قتل به عمنع نکنم، اگر خود 

  ؛ است   نهفته  ،ی قتل«»دره ،  1ی شعر شامیسو چیزها در شالوده   نگاه به

که   که پوسِتسرخ آنجایی  سفیدپوستی  مردِ  قاتلْ  موخاکستریِ   

به  ابرادران تنها چیزی که   کند.ی مجبور می گذارحرمت ش را کشته 

انج  به  مستحق  کاری  من  نیستم،  آن  خوش اام  با  که  آزاد  نودیِست   

بهتر آنچه که خود را مستحق به انجام    دهم یا به بیانش نمی اانجام

 دانم. آن نمی

 
شام 1 فون  (  8381  اوت  21درگذشته    -  1781  یهژانو   30)زاده    یسو آدلبرت 

 م. – بود. یآلمان سشنا یاهو گ  دهیسنشاعر، نو 
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می  تصمیم  من  من  در  آیا  که  حقگیرم  هیچ    چیزی  نه؛  یا  است 

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   کفایت نکند. این

حق نباشد، اما برای من باشد برای کلِ جهان دفاع کنند. و اگر چیزی 

ای وقت من از کل جهان اجازه من آن را بخواهم، آن   به بیان دیگریا  

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

 از حق است و کامال هم حق دارد که باشد.  پیشچرا که قدرتْ 

گوید از آنجا که من »طبیعتا« یک انسان هستم، حقی برابر بابوف می

از همه  نباید همچنین بگوید: ی چیزها داربرای لذت بردن  آیا او  م. 

»طبیعت من  نخسْتچون  شهریارِ  یک  تخت  هستم زاد  ا«  و  تاج  ، حق 

»حقوقِ و  انسان  حقوق  ختم  کسب   دارم؟  چیز  یک  به  نهایتا  شده« 

 به بیان دیگر   ، یادهدمیکه به من حقی  طبیعتی  ،  طبیعتشوند، به  می

آنو  )دهد  می  تولد بر  و    عالوه  »من  دست ازاینوراثت  عنوان  (.  به 

ام« همتولد شدپادشاه    نوان فرزندِام« معادل »من به عانسان متولد شده 

است. »انسانِ طبیعی تنها حقی طبیعی دارد )چون تنها قدرتی طبیعی  

مطالبه  و  حق  او  طبیعی:  مطالباتی  و  اما  دارد(  دارد.  تولد    طبیعت ی 
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یا  نمی کند  مستحق  مرا  دیگرتواند  بیان  یا قدرت   به  من ظرفیت  به 

که  اینحتی  .  سازدحق می تنها کنشِ من مرا مست  هابرای آن  ؛عطا کند

خود پادشاه  کنش    فرزند  نیز  دهد  قرار  فرزندان  دیگر  از  باالتر  را 

کند؛ و اینکه فرزندانِ دیگر این  اوست که از برتریِ او محافظت می

الیقِ مادون   ها راهاست که آن آن   کنش را تایید یا تصدیق کنند کنشِ

 .سازدبودن می

به من حقی   انتخاب مردم  دهد، چه خدا، چ بچه طبیعت    ه غیرو  ه 

هستند، حقی که    خارجی  این کار را بکند، همه مثل هم همان حقِ 

 ام. و نه گرفته امدادهنه من برای خودم 

می  کمونیسم  برابر بنابراین  لذتِ  مستحقِ  را  انسان  برابرْ  کارِ  گوید 

در  سازدمی انسانِ  .  آیا  که  بود  آمده  پیش  پرسش  این  گذشته 

ز در  نباید  باشد»پرهیزگار«  »خوشحال«  این    ؟مین  یهودیان  اصل  در 

گذرد« زمین خوش  بر  تو  بر  که  »همانا  کشیدند:  بیرون  را   . استنباط 

تو را   کند بلکه تنها لذتِ برابرْخیر، کارِ برابرْ تو را به آن مستحق نمی

برابر می   مستحقِ بردن برید، آن ب. لذت  کندلذتِ  وقت مستحقِ لذت 

اید که لذت از ده اید و اجازه داشیدهشوید. اما اگر شما زحمت کمی

 . تان همان بوده است«وقت »حقا گرفته شود، پس آن شم
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برعکس فقط بر اگر  ، آنْ حقِ شما خواهد بود؛  بگیریداگر لذت را  

به سوی آنکه  بدون  مانند اآن حسرت خورید  کنید،  دراز  دست  ش 

ماند:قبل   خواهد  آن شدهکسب »حقِ    باقی  لذتْ ی«  برای  که   هایی 

دارند ویژه  ایامتیازی  حقِ.  با  همان   ،ست ا  هاآن  ن  که  طور 

 شما نیز خواهد شد. اندازیِ به آن حقِدست 

»حقِ سرِ  بر  می  درگیری  موج  غضبناک  هیاهویی  در  زند.  مالکیت« 

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  مست  خارج  می  .«سازندی را  فکر  به  من  متعلق  آن  که  کنم 

گذارد آن  داند چگونه آن را بگیرد یا کسی که نمیست که می اکسی  

بهره کنند. اگر او  گذارد او را از آن بی نمیکسی که  را از او بگیرند،  

وقت نه تنها زمین، که حقِ آن نیز  آن را به خود اختصاص دهد، آن 

بودمت خواهد  او  به  این  علق  یا  ا  خودمدارانه  حقِ.  عبارت  ست:  به 

 رو حق است.از این ،است  مناین حقی برای  دیگر

 
1A.Becker, Volksphilosophie  
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برد  هجوم می  ری که به منبْاست. بَ  1جدای از این، حقْ »حزبِ باد« 

ام. من علیه او  یاورم نیز برحقدرمبرحق است و من که او را از پای  

 .کنممیدفاع  خودمام بلکه از حقنه از 

که   آنجا  چیاز  بشری  میازی  حقِ  داده  همیشه  که  در ست  شود، 

انسان  که  حقی  به  همیشه  میواقعیت  یکدیگر  به  واگذار  ها  یا  دهند 

قِ وجود داشتن به کودکانِ تازه متولد  یابد. اگر ح کنند، کاهش می می

ها واگذار  ها آن حق را دارند؛ اگر به آنشود، پس آن شده واگذار می 

وقت  ها و رومیان باستان بود، آن اسپارتانگونه که در میان  آن نشود،  

بدهد    نتواند آن را به آنافقط جامعه میون  آن را نخواهند داشت. چ 

توانند آن را برای خود بگیرند یا به  یخودشان نم  نیا واگذار کند؛ آنا 

حال   این  با  کودکان  که  شود  اعتراض  است  ممکن  بدهند.  خود 

 بودند که   هااسپارتان  این  شتند ووجود داشتن دا»توسط طبیعت« حقِ  

هیچ    کودکان  حال نیز آندر ایناما    2این حق سر باز زدند.   تصدیقِاز  

 
عبارت  ترجمه 1 که    nase  wächserneی  موم  از  شده  ساخته  بینیِ  معنای  به 

-اصطالحی است برای شخص یا چیزی که به راحتی تحت تاثیرِ چیزها جهت 
 م.  –خو است. مزاج یا نرمیدمدمکند و یماش تغییر 

با  2 رسمی  به  میانِاشاره  در  اسپارتستانی  از   هیئتی  برابر  در  را  کودکان  که  ها 
دادند و مواردی که دارای نقصِ فیزیکی یا ضعف تشخیص داده قاضیان 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 طور  همان  –ن تصدیق  این تصدیق  حق 

به حیواناتِ وحشی انداخته مینسبت  برابرشان  نیز  شدند،  ای که در 

 نداشتند.  

 کنند که: ایت می گویند و شکسخن می دحق تولمردم بسیار از 

 1شود. ای به حقوقی که با ما متولد شده نمیافسوس! هیچ اشاره 

ملکی   تولد شده است؟ حق دریافِتست که با من ماچه نوع حقی  

ارثِ وقف تحصیالتِتاج  شده،  از  لذت  یا    وتخت،  شهریاری 

وشیدن  ی آزاد، پوالدینی فقیر، حق مدرسه   به خاطرِزادگی؛ یا  اشراف 

و    ایهای صدقه لباس نان  آخر  در  راه ماه شاه و  از  آوردن  بدست  ی 

 ها حقوقِو کارگاه بافندگی؟ آیا این  سنگزغال کار کردن در معادن  

به من رسیده است؟ از والدین    تولدتولد نیست، حقوقی که از طریق  

خود  شما   میبا  این   –کنید  فکر  که خیر؛  هستند  حقوقی  فقط  ها 

این به  شده  نادرست  خوانده  این اندنام  حقوقی  ،  قصد  اها  که  ست 

برای بنیان دادن به آن  شما    .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 نمیا نادرستیِ تاریخیی
1 Mephistopheles in Faust 
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همه با    دهید که با تولدْو شهادت می   رویدترین چیزها میسراغِ ساده

همه    برابرندیکدیگر   دیگر  بیان  به  شما   انسانیا  به  من  هستند. 

انسانتضمین می دنیا می  دهم که همه  از ازاینآیند و  به  نوزادان  رو 

  ن که آنا. چرا برابرند؟ تنها به این خاطر  برابرند  بابت با یکدیگر این  

چیزی جز   به  را  جز انسان  یساده فرزندانِ  هنوز خودشان  ، چیزی 

نداد آدم  نمایش  عریان،  و  کوچک  نبرده  ندهایی  کار  به  به  و  اما  اند. 

آناایموجِب   آن  نن،  از  ابالفاصله  چیزی  که  خوهایی    دشان ز 

دار ساخته  تفاوت  آن اند  از  مثال  سادهند،  »فرزندانِ  دیگر  که  ی  هایی 

اند. دومی چیزی بیش  انسان« نیستند بلکه فرزندان آفرینشِ خودشان 

دارا ساده  تولدِ  حقوقِ  آنا   از  حقوقی  ست:  چه  اندکرده  کسبها   .

تولدِ ی آنت حقوقِ  کهنِ  نبردِ  نبردی!  زمینِ  چه  حقوقِ  تزی،  و  انسان   

ولدتان را درخواست کنید؛ مردم در شده. جلو روید و حقوقِ تکسب 

با شما توسط حقوقِ کسب  نخواهند خورد. هر  مقابله  شده شکست 

ایستاده   دو در »زمینِ از آن دو »حقی« علیه  حق«  اند؛ چون هر کدام 

طبیعی   حقی  که  تولد  حق  یکی  دارد،  حق  ادیگری  دیگری  ست، 

 کسب شده. بدست آمده یا 
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 1پنداری-درست -خودما در  باقی بمانید، شزمینِ حق    اگر شما در

نمی دیگری  ماند.  خواهید  او  باقی  بدهد؛  شما  به  را  شما  حق  تواند 

آنکه قدرت دارد، حق دارد؛   .تواند »حق را برای شما پیمانه کند«نمی

 دست آوردنِ هاگر اولی را ندارید، دومی را هم نخواهید داشت. آیا ب

حکچنی اندازه  ن  این  است؟متی  قدرتمند  سخت  به  و فقط  ان 

صحبت بنگریدکارهایشان   ژاپن  و  چین  از  فقط  اینجا  در  ما  البته   !

ها را  بار امتحان کنید تا آنها، فقط یکها و ژاپنیکنیم. شما چینیمی

خارج از حق تشخیص دهید و به تجربه یاد بگیرید که چگونه شما  

زندان می  با  یااندازند )را در  که در چین و خواه«  یرخ  »وکیالنِن را 

نکنید،ژاپن   اشتباه  دارند  آن   مجوز  که  مانعِ  چرا   قدرتمند  فردِها 

(. کسی که بخواهد  کنندمی هم  به او کمک  شوند بلکه احتماال  نمی

ناحق تشخیص دهد، تنها یک مسیر برای رفتنآن  برابرش   ها را    در 

،  سازدبهره  بی  شانقدرتز  را ا  نمسیر قدرت. اگر او آنا  وجود دارد؛

بهره بی  شانحقها را از  را ناحق نموده است، آن   نآنا  واقعاوقت  آن 

نمی کاری  هیچ  او  دیگر  حالِت  هر  در  است؛  جز  کرده  بکند  تواند 

هایش فشار دهد یا به عنوان  ش را در جیب اهای کوچکآنکه مشت 

 یک احمقِ مزاحمْ قربانی شود.

 
1Rechthaberei  
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چینی شما  اگر  آنکه  ژاپنیه خالصه  و  دنبا  به  خود   حقوقِال  ها 

نبودید، و به طور خاص اگر شما به دنبال »حقوقی که با شما متولد  

نبود حقوقِاه شده«  دنبال  به  تا  ندارید  نیاز  پس  نیز  کسب   ید،  شده 

 باشید. 

کنید در کنار  چون فکر می   وحشت داریدشما ابتدا در مقابل دیگران  

انویی زدبدهای هومری مثل ایبرن  چونبینید که  را می   حق  شبحِ  هاآن 

کنید؟ آیا نیزه کند. چه کار میشان می جنگد و کمکدر کنارشان می

خزید تا شبح را از آن خود  کنید؟ خیر، شما به اطراف میرا پرت می

دلبری   شبح  مرحمِت  برای  شما  بجنگد:  شما  برای  شاید  که  کنید 

آنچه را که  کنید. کسی دیگر ممکن است به سادگی بپرسد: آیا منمی

خواهم؟ »خیر!« حال ممکن است هزار دیو و خواهد، میمی  مارقیب 

 کند!برای او بجنگند، برای من در حمله به او فرقی نمیهم خدا 

در میانِ دیگران    ووسیان  یروزنامه گونه که  »ثروتِ عمومیِ حق« آن 

 قاضی خواهد تا صاحبانِ مناصب تنها با تصمیمِ  سمبل آن است، می 

نه   اگر قانون   باشند. چه توهمِزل  قابل ع  حکومت  تصمیمِو  باطلی! 

یک  که  مناصب  صاحبانِ  که  کند  شمعین  دیده  مست  باید    انددهبار 

وقت قضات باید او را با شهادتِ  منصب خود را از دست دهند؛ آن 

گذار تنها الزم است تا دقیقا شاهدان محکوم کنند. خالصه آنکه قانون 
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دادنِ  زمِکه مستل  یی ممکنزمینه  باشد را ذکر کند،  صب  من  از دست 

آن هم  هرچقدر   خنده که  )ها  باشند  صورت   مثال دار  در  که  کسی 

میامافوق نمیش  کلیسا  یکشنبه  هر  که  کسی  که خندد،  کسی  رود، 

افرادِ با  که  کسی  دارد،  خود    قرض  از  که  کسی  دارد،  رابطه  بدنام 

باید  دست ازایندهد و  عزمی نشان نمی  ها چیزهایی ین . اعزل شود، 

یک  برای    ثالم  تجویز کردن  جهت گذار ممکن است  نونه قاست کا

وقت قاضی صرفا باید تحقیق (؛ آن در ذهن داشته باشد  شرف  دادگاهِ

ی ارائه  پس ازو  کند که آیا متهمْ »مجرمِ« آن »گناهان« هست یا نه،  

 ها »به نام قانون« بخواند. مدرک، حکمِ عزل را علیه آن 

م وقتی  وباش  مکانیکیخواهد  یقاضی  »به  د،  که  مدرک  قواعدِقتی   

است   ،واگذاشته شده است«  نیز  .از دست رفته  او  چیزی   دیگر  پس 

تصمیم    نظرجز یک نظر مانند دیگران ندارد؛ و اگر او بر اساس این  

نیست. به عنوان قاضی او فقط دیگر کنشی رسمی  بگیرد، کنش او  

ممی بگیرد.  تصمیم  قانون  اساس  بر  دست  تواند  به  ترجیحا  را 

فرانسه رلمانپا میی  های  که  بسپارید  خودشان   نزد   خواستندقدیم 

آن  از آنکه    پسموضوع حق است و تنها    یکنند که چه چیز  بررسی

کردند،  را   تایید  خود  آنا کنند  اشصویب تنزدِ  اساس    دستکم  ن.  بر 

کردند، و حاضر نبودند خودشان را خودشان قضاوت میآنِ  حقی از  



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

387 

 

با این وجود به عنوان    ؛گذاریرای قانون د تا ماشینی باشند برها کنن

 د. شونمیهایی از آنِ خود قاضی مطمئنا ماشین

مجرم است. اما بخشودگی نیز به همان   گفته شده که مجازات، حقِ 

اگر ضمانت  اوست.  است و   پیروزش  ااندازه حق  شود، مستحق آن 

واهد بود. آنچه را نشود، باز به همان شکل مستحق آن خ  پیروزاگر  

میک درو  ه  بیمیکاری  با  کسی  اگر  خطرات کنی.  سوی  به  پروایی 

آن در  و  بگوییم  رود  که  است  شایسته    ش ا»مستحقها هالک گردد، 

به بیان  اما اگر او بر خطرات چیره شود یا    .خواست«گونه می بود؛ این 

گرد  شاقدرتاگر    دیگر آن پیروز  او  زمان  د،  نیز  بار   برحقاین 

بوداه خو کودکی  د  اگر  بازی.  چاقو  شود،    با  بریدگی  دچار  و  کند 

آنمستحقِ مستحقِ    نیز  نشود  بریده  اگر  اما  آنبوده؛  از     است.  بوده 

بدون شک  کشد،  اش رنج میوقتی مجرم از تبعاتِ خطرکردنرو  این

دانست میچرا و برای چه خطر کرد اگر  ؛  حق بر او رخ داده است 

م  کنیا بر او حکم می؟ اما مجازاتی که مدکه چه تبعاتِ احتمالی دار

چون ما دهد و  او واکنش می  ما علیه حقِ  تنها حق ماست نه او. حقِ

 . ه است او »در نهایت ناحق« شدایم، دسِت باالتر را داشته

------- 
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که   چیست  جامعه  در  حق  اهمیت  چیست؟  حق  در صدایش  اما 

 . رسدبه گوش میقانون هم 

هر   ت  چهقانون  باید  شهروندانِباشد،  شمرده دار  وفا  وسط  محترم 

ی شود. عقیدهمدارِ انگلستانِ قدیم ستوده می شود. بنابراین ذهنِ قانون

پاسخ  418پ.م.    ،  ستِسْاورِ)  1اوریپیدی  تمام  شکل  به  آن  به   )

میمی خدمت  خدایان  به  »ما  خدایان  دهد:  این  که  کنیم،  چه  هر 

همان همان  .باشند« است،  قانون  که  که  طور  تا    ؛ستا   خداطور  و 

 ایم. گونه بودهوز ما این امر

، از فرامین تمیز دهند: اولی  دستوراترا از  قانونند تا ا مردم در رنج

یک   و  صاحب از  مستقر  اما    آید.میشده  دانسته  مستحق  اختیاریِ 

کنشِ بر  )قانونِ  قانونی  قانونِ  انسانی  و    اخالقی،  ( دست ازایندولت 

  ت. آری، حتییک دستور اس یجهنتو در  خواست اعالنِ یکهمواره 

فقط دستور من   همچناناگر من خودم به خودم قانون دهم، آن نیز  

ممکن ش سر باز زنم.  اتوانم از اطاعت 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  یپیداور 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 هیچواهد کرد؛  اش رفتار خ

ای دستور دهد، که بگوید چه مسیری را باید دنبال کنم و برنامه   من

ار بیایم که  آن تنظیم کند. من باید با این موضوع کن  برای حکمرانیِ

عنوان   به  من  با  می  شادشمناو  هرگز  رفتار  اما  که  نمیکند،  پذیرم 

مثل  زادباآ من  با  منطقّ   اشآفریده انه  اینکه  و  کند  حتی   او  رفتار  یا 

 او خطِ شاقول من باشد.  خردیِبی

که دولت  ماند  پا خواهند  سر  زمانی  تا   حکمرانی   خواستِیک    ها 

برای  ی  اپایه به عنوان  حکمرانی    این خواسِتبه  وجود داشته باشد و  

اگر کسی از  . شود. خواسِت اربابْ قانون است گاه ن شخصیخواسِت 

اگر ؟  خواهند بودچه    ارزِهماطاعت نکند، آن قوانین  ی شما  هان قانو

او دستور دهند،   به  ندهد  اجازه  ؟  شوندمی  دستورات شما چه کسی 

کردن خواست فردی، و از تعمق    تعییناز ادعا برای    توانددولت نمی

به آن و حساب کردن روی آن اجتناب کند. برای دولت این موضوع 

نداشته باشد؛ اگر  ی شخصی  اراده  ست که هیچ کس یکا  ضروری

تا   است  مجبور  دولت  باشد،  داشته  دارد   اوکسی  نگاه  بیرون  را 

داشت) همه  اگر  ...(؛  و  کند  تبعید  کند،  آنزندانی  باشند،  شرِ ه  از  ها 

اربابیت و   بدون  قابلِ )  یبندگدولت رها خواهند شد. دولت    انقیاد( 

با دولت  چون  نیست؛  داندیشیدن  را  خواست  این  باشد  ید  که  اشته 
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آنچ  هر  میاربابِ  بر  در  که  باشد  »خواسِت   گیرده  خواست،  این   و 

 شود.دولت« خوانده می 

می خویش  حفظِ  برای  که  روی  آنی  در   فقدانِبایست  خواست 

کند حساب  کهدیگران  است  آنی  ساخته   ،  را  آن  دیگران    ؛ اند همین 

چیزی  همان ارباب  که  خوداطور  بندهْ  که  اگر   ست  است.    ساخته 

 ها پایان خواهند یافت.اربابیت  یری از میان رود، تمامیِپذطه ل س

از  ست؛ به همین دلیل  ا  های دولت در من، نابودکننده  خود  خواستِ

»خواسِت نشانِ  آن  به  دولت  می  سوی  خواست شخصی«  زنند. 

-آور که میانهایی هستند در خصومتی مرگشخصی و دولت قدرت

اب »صلح  هیچ  نیست.  شان  ممکن  خود  ز  تادی«  از  دولت  که  مانی 

ش را،  اکند، خواست شخصی را، این رقیب همیشه متخاصمدفاع می 

 شخصی به خود اجازه دهد؛ و خواسِته میئنامعقول و شیطانی ارا

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

به   و  خودش  از  به  اینشأنِآگاهی  از  نرسیده،  خودش  هنوز    رو 

 های خوب قابل رام شدن است، ... . ناکامل است، هنوز با واژه 

یک   دولتی  می  استبدادهر  داشته  است،  مستبد  چند  یا  یک  خواهد 

)همان  یا  جمهوری  باشد،  مورد  در  است  ممکن  شخص  که  طور 
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همه   اگر  کند(  استبتصور  باشند،  دیارباب  روی  فرد  یک  گری داد 

میا داده  قانونی  که  وقت  هر  موضوع  این  است،  ست.  صادق  شود 

مجلسِ  شده اعالن ی  اراده یک  )شاید(  برای   بمحبوی  پس  این  از 

است و او    وظیفه برای او  اطاعت از آن  خواهد بود، که    قانونفرد  

آن   به  کسی  ی  وظیفه نسبت  اگر  حتی  دارد.  این  د  بتواناطاعت 

در را  فردموضوع  هر  که  کند  خواسِت  ک  مردم  اظهار    از  مشابهی 

بدینکرده و  آمده    یلهوساند  وجود  به  کامل  جمعیِ«  »خواسِت  یک 

آیا  ماندباقی میچنان یکسان  ، موضوع هماست  من در آن صورت  . 

این پس   از  ام؟ خواست من خواسِت دیروزم مقید نشده   بهامروز و 

من یا به   ی! آفریدهرابفالکت   ثباتِست.  شده ا  منجمددر این حالت  

از خواسِت اظهارِ خاص  یک  دیگر  خواهد دهفرمانمن،    بیان  من  ی 

، منِ آفریننده، باید در مسیرِ خود و خویششد. اما من در خواسِت  

بودم  احمق  یک  دیروز  شوم. چون  متوقف  خود  برای   ،انحاللِ  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.  بدون خودم  امروز  بودم،  خواست  دارای  دیروز  ون 

 م: دیروز ارادی، امروز غیرارادی. اخواست 
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تنها   دهیم؟  تغییر  را  آن  نوع  وظیفههیچ    ست ا  یکافچگونه  هیچ   ،

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 می »اما  محدود  مرا  خواسِتها  نمی  کنند!«  کس  هیچ  تواند  مرا 

 ماند. آزاد می ]به خواسِت آنان[ من   عدمِ گرایشِمحدود کند و 

می  آنچه  هر  کس  هر  اگر  دهد»  انجام   سروتهچیز    همه،  خواهد 

شد می!«  خواهد  همه  گفت  کسی  چه  انجام  خب،  کار  همه  توانند 

کردن؟ تویی که نیاز نداری    درخواست دهند؟ تو برای چه آنجایی؟  

کاری کس با تو  تا با همه چیز کنار بیایی؟ از خودت دفاع کن و هیچ

تو را بشکند، با تو کار    خواهد خواسِتنخواهد داشت! کسی که می

مان اندازه با او سروکار ه ه . بتو خواهد بود  دشمنِخواهد داشت و  

چند   اگر  باش.  محافظِتمداشته  برای  بیشتر  سرت   یلیون  پشت  تو 

باشند،   تحمیل  آنایستاده  قدرتی  تو  پیروزیِ  زمان  و  هستی  شده 

ت را اراحتی خواهی داشت. اما حتی اگر به عنوان یک قدرت، رقیب 

حساب  وحشت  آن  با  تو  هنوز  باشی،  کرده  او  زده  مقابرای  م  یک 

ساده ن  دسقم یک  او  آنکه  مگر  و  یستی  احترام  تو  به  او  باشد.  لوح 
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نیست  بدهکار  نظر    ،توجه  در  را  تو  قدرت  است  مجبور  اینکه  با 

 بگیرد.

های متفاوتی که در ها را براساس روش ایم تا دولت ما عادت کرده

آن   بندی کنیم. اگر یک فردشود، طبقه برتر« توزیع می  ها »قدرتِآن 

ب داشته  س اشد را  باشند،    لطنِت،  داشته  را  آن  همه  اگر  است؛  مطلقه 

ازاینست؛  اساالری  مردم  قدرتِدست و  چه    .  علیه  قدرت  برتر! 

»خواست شخصی  فرد و  علیه  »خشونت«    .اش«کسی؟  اعمال  دولت 

. رفتارِ دولت خشونت است و  گونه عمل کندنفرد نباید ای  و  کندمی

. پس  نامدمی  1»جرم« 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 کند ، زمانی که فکر می2یابد است که 

 که دولت ورای او نیست و او ورای دولت است.

به عنوا اکنون اگر من می  ن  خواستم مضحک رفتار کنم، ممکن بود 

که به  نسازید  نصیحت کنم که قوانینی  شما را    خیرخواه  ِصیک شخ

من و به آفرینشِ شخصیِ من    ی شخصی، به فعالیتِ شخصیِتوسعه 

چرا که اگر شما از آن پیروی    .دهمرا نمی  این پندد. من  نزنلطمه می 

 
1enVerbrech  

2rechenb  
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آمد. ی مم درا بایست از چنگکنید، نادان خواهید بود و کل سودم می

چی هیچ  کل  به  شممن  از  نمیز  هر  خواه ا  چون  من آنچه  م.    که 

باید  درخواست کنم، شما همچنان قانون  گذارانی دیکتاتور هستید و 

بخواند و سارق نیز بدون سرقت   آوازتواند  هم باشید چون کالغ نمی

مینمی ترجیح  کند.  زندگی  آنتواند  از  خودمدار دهم  که  هایی 

بپرسم که فکر می اینارانهکنند کدام خودمدخواهند شد  که  تر است؛ 

یم قوانین توسط شما داده شود و به آن قوانینِ داده شده احترام  بگذار

یا   سرپیچیِ  سرکشیبگذارید  آری،  کنید  کامل  را،  امتحان  مردمِ  را   .

می  قلب خوش آنچه  فکر  فقط  باید  قوانین  که  در  را  کنند  که 

اما  شده تجویز کنند.یرفته پذمردم به عنوان حق و درست  احساساتِ

اب چه  من  دارد  رای  ملت  همیتی  توسط  یا  ملت  در  چیزی  چه  که 

در   باشند؛  کفرگویی  علیه  است  ممکن  ملت  است؟  شده  پذیرفته 

ها نباید  . آیا من به خاطر آن ]بسازند[  یک قانونِ ضد کفرگویینتیجه  

پرسم آیا این قانون قرار است چیزی بیشتر از کفرگویی کنم؟ من می

 ؟ یک دستور به من باشد

این اصل  کومت  های ح ی شکلتمام از  که  شوند  ناشی میمنحصرا 

همه   حقوقی  همه به    اختیاری  و  انسان متعلق  هیچ    .ستا   هاجمع 

-کدام از انواعِ آن، میل به جامعیت را کم ندارد و مستبد، چه رییس

کند و ساالری، به »نام کشور« عمل میجمهور و چه هر نوع اشراف
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اهمیت  امال بی« هستند و کختیارِ کشورلکِ »اها مادهد. آن دستور می

کشور را   اختیارِی افراد(  )همه   جمعاست که آیا مردم به عنوان یک  

یا فقط نمایندگانِ جمع این کار   -  اگر ممکن باشد   -  دست بگیرندهب

ساالری یا به شکلِ انواعِ اشراف  نرا انجام دهند، اکنون بسیاری از آنا

ه باالتر از د. جمع همیشا انجام دهنکار ر  فقط یک سلطانِ مطلقه این

 قانون  به بیان دیگریا    مشروعیتفرد است و قدرتی دارد که به آن  

 گویند. می

تا زمانی و    ست ا  علیه تقدسِ دولت حرمتی  بیحاملِ  رد تنها یک  ف

که امرِ موردِ ستایش را، دولت را، دارای ارزشِ به رسمیت شناختن 

شر  ،نپندارد »سرزندگی،  او  جنوندر  افترا،   و  اتهزاس  برای  ارت، 

روحانیِ خدمتکاران و    تکبرِ.  ماندمی  دست باقیازاینسری« و  سبک 

مجازاتتبعه  دولت،  »سرزندگیِی  علیه  مناسبی  غیرروحانی های   »

 دارد.

ذهنی   بازیِ  نوع  هر  حکومت  که  مستحقِ  علیهزمانی  را   دولت 

ه  دارند ک اظهار می  رو آمده وهای میانه کند، لیبرالمجازات تعیین می 

سرگرمی، هجو، مزاح و شوخی باید در هر حالتی آزادیِ بازی داشته  

و   البته    نابغهباشند  هم  هنوز  پس  ببرد.  لذت  آزادی  از  انسانِ  باید 

باید آزاد باشد. در اینجا دولت یا به نام آن   نابغهآزاد نیست و  منفرد  
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کامل می حقِ  با  علیه حکومت  نیست،  من  با  آنکه  است.   گوید:  من 

، به طور خالصه تبدیلِ امورِ دولتی به دست ازاینهجو و  سرگرمی،  

گناه« نیستند. و ها »بیاند: آن ها را از قدیم تحلیل برده کمدی، دولت 

می مرزی  چه  این  بر  هجوِ    توانعالوه  میان  و    گناهکارانهکشید 

ه  افتند و همروها به سرگشتگیِ بزرگی میگناه؟ با این سوال میانه بی

ولت )حکومت( لطفا این اندازه شود که دخالصه میچیز به این دعا  

اندازه  حساس این  بدخواهی را در   غلغلکی،  این سرعت  به  نباشد؛ 

»بی  تحچیزهای  »بیشتر  کمی  کل  در  و  نکشد  بو  کند«خطر«    . مل 

پرهیز از آن ممکن    و   حساسیِت اغراق شده مسلما یک ضعف است 

ستودنی  فضیلتی  اما    است  زمانِباشد؛  کسی    در    تواند نمیجنگ 

شرایطِ    در،  داشت آمیز اجازه  مضایقه کند و آنچه که در شرایط صلح 

نظامی   نداردمجوزحکومت  لیبرال ی  به  . چون  را  این  های خیرخواه 

با در نظر    مطمئنا   که  دارندمید، سریعا بیان  کننطور واضح حس می 

اما   »هواخواهیِ  داشتنِ ترسید.  خطری  از  نباید  حکومت   مردم«، 

اجازتر خباهوش و  بود  نمیواهد  که  ه  این  دهد  تا  قانع سازند  را  او 

را   موضوعیداند که مردم چگونه  . او به خوبی میچیزها را باور کند

دهد که با ظرفی از توهم ه نمی و اجاز  پوشانند میبا کلماتی مناسب  

 . سازندش ااقناع
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آنا  را داشته باشند،  یِ خود  که زمینِ بازاین هستند  محدود به    ناما 

که چ  طور  همان  که  آن می  را  کودکانی  دانید،  نیستندها  و    بیش 

-پسرها پسر می  ؛برجای بمانندبالغ    یهای توانند به عنوان انسان نمی

این زمینِ بازی، تنها به خاطر چند ساعت تنها به خاطر  ها  آن.  مانند

دولت   این است که  نآنادرخواسِت    زنند.دویدنِ سرخوش چانه می 

 2جشنِ خران   کند. او باید بهنی  خلقکجیاد  س، زعبو  1بابای   مثل یک

مجوز دهد همان طور که کلیسا در قرون وسطی    3هاو نمایش احمق

دورهمی اما  میداد.  او  که  بدونای  آنخطر    توانست  دهد    به  اجازه 

بار   یک  که  کودکانی  است.  بیایندگذشته  بدون    بیرون  را  ساعتی  و 

بگذرانترکه تادیب  به  ی  مایل  دیگر  به  ند،  نیستند.   سلول بازگشت 

بیرونْ یک    مکملدیگر یک    چون  دیگر  نیست،  سلول    تفریحِ برای 

بلکه  نشاط  نیست،  یک    عکسِآور  است،  آن آن  یا  . است   4این 

 
 –ی اشاره به پدر استفاده شده است.  ردی بعدتر، حالِت کودکانهدر اینجا و موا  1

 م.
های مربوط به خران در انجیل را  یک جشنِ مسیحیِ قرونِ وسطایی که داستان  2

 م.  –گرفت. جشن می
 –شد.  ی قرون وسطایی که توسط روحانیت و مردم جشن گرفته میجشنواره  3

 م.
یا بیرون از سلول است و هر دو در کنارِ  ین نوشته شده و منظور یا سلول به الت 4

 م. –هم ممکن نیست. 
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اینکه دولت یا باید با هیچ چیز کنار نیاید، یا با همه چیز کنار خالصه 

باید تمام و کمال حسا یا  نابود شود؛  انسبیاید و  یا مثل  انِ  س باشد 

بی مرده تحملْ  حسای  فقط یک    بماند.  اگر دولت  است.  تمام شده 

گیرند. دیگر مزاح کردن  ها یکباره تمامِ دست را می انگشت دهد، آن 

همه و  است  کنایه بس  سرگرمی ی  از  اعم  و ییگوبذلهها،  ها  ها 

 شوند. ها تبدیل به جدیتی تلخ میشوخی

لیبرال  آزغوغای  برای  برخالها  مطبوعات  اصادیِ  خودشان، وف  لِ 

می  خواستِ پیش  آنمناسب،  میرود.  را  چیزی  که ها  خواهند 

. اگر آنچه  خواستند میآرزو دارند که    به عبارت دیگریا    خواهندنمی 

ها نیز به راحتی به  ؛ آنگردد شود پدیدار  مطبوعات خوانده می  دیِآزا

می  سقوط  این  ؛کنندبیرون  آنااز  سان  ن رو  دنیز  را  دارندسور  . وست 

ط آنا ابیعی  کامال  برای  حتی  دولت  همین    نست.  است؛  مقدس  نیز 

آن اخالقی.  موارد  بچه طور  مانند  برابرش  در  و ها  بداخالق  ای 

گری که به دنبال استفاده ، همانند کودکان حقهکنندتربیت رفتار میبی

آنااز ضعف  به  باید  بابا  دولِت  والدین هستند.  دهد    نهای  که  اجازه 

چ  ربسیاری  بیزها  که  میل ا  بگوینداه  نیست  با    ، ش  دارد  بابا حق  اما 

ها را قلم زند. اگر در او ی آن های گستاخانه نگاهی عبوس، وراجی

کودکِ  خود  بابای هر  مثل  حضورش  در  باید  ببینند،  با    را  دیگری 

 سانسورِ سخن کنار بیایند. 
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------- 

دیگری   توسط  که  دهی  اجازه  خودت  به  تو  شناخته  اگر  برحق 

ب اندازهشوی،  همان  به  را نیز    اید  تو  او  که  دهی  اجازه  خودت  به 

می او  سوی  از  تو  پاداشِ  و  مجوز  اگر  نیاورد؛  شمار  به  آید،  برحق 

گام  ش را هم داشته باش. ناحق در کنار حق  ااتهام و مجازات  ارِانتظ 

 !مجرمدر کنار قانونی بودن. تو چه هستی؟ یک  جرمو  داردبرمی

جرمِ خودِ دولت است!«   ،حدش  باالتریندر  مجرم  »  گوید:می  1ا بتین

حتی ممکن است خود بتینا   عبور کند،از این نظر    کسیممکن است  

مد. چرا که در دولت، منِ سرکش، منی که  هم آن را به درستی نفه

نمی دارد،  تعلق  خودش  به  هر  فقط  برسد.  ادراک  و  اجرا  به  تواند 

-دولت. از اینه  علی ست علیه مردم،  امجرمی    ،ی تولد ابتداخودی از  

  تکِست که دولت باید همه را زیر نظر داشته باشد؛ او در تکارو  

از خودمدار میافراد یک خودمدار می  او در مورد هر بیند و  ترسد. 

را فرض می بدترین چیز  است کس  مراقب  و  پلیسی    یمراقبت  ؛گیرد 

 
  -  1785)ماگدالنا برنتانو؛    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  م  . رودیار  کتاب  »این  کتاب  از  پادشاه  جمله  به  تعلق 

 م.  –است« انتخاب شده است. 
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صدمه  »هیچ  که  دولت  دارد  به  ش  که  «،نرسدای  هیچ  مطمئن  ود 

سرکش، چیزی که ما از ابتدا    خودِ  1.شوددولت وارد نای به  صدمه 

مانیم، همان مجرمِ  مان میهای نهانیِ دروندر بخشهمواره  هستیم و  

گستاخی  که  انسانی  است.  دولت  خواست همیشگیِ  ش،  ااش، 

بیمالحظگیبی و  هدایت میباکیاش  را  او  توسط دولت،  اش  کنند، 

جاسوسا  با  مردم  میتوسط  احاطه  منی  مردم! یشود.  توسط  گویم 

مردمانِ)مردم   می  قلب خوش   شما  دارید،    کنیدفکر  مردم  در  آنچه 

احساساتِوکتمام  مردمِ  ،است(   العادهفوقچیزی   از  پر  پلیسی    مال 

کند، کسی که »انکار نفس« را به  هستند. تنها آنکه خود را انکار می

 بندد، توسط مردم قابل پذیرش است.کار می

طبیعی نیک است    یی و به شکلی کافدر به اندازه قبتینا در کتاب آن 

می مریض  فقط  را  دولت  بهبودِکه  به  امید  و  آن خواند  یک دارد.     

اما    2آورد.به ارمغان می  اش برایفریبی«  بهبودی که او از طریق »عوام 

که   زمانی  برعکس  و  نیست  مریض  او  یبانی  فرعوام دولت  بیرون از 

آورند، فراد، برای »همه« بدست  اخواهند چیزی برای  زنند که میمی

قوی حالِتدر  دارد.ترین  حضور  خود  )رهبرانِ فرعوام بهترین       یبان 

 
 به التین. 1
 م.  –از همان کتاب  2
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معتقدینمردم(   میان  می  اشبرایش  ادر  حرفِ مهیا  براساس   شوند. 

را   بشر  نوعِ  آزادیِ  »جنینِ  باید  دولت  این   رشدبتینا،  غیر  در  دهد؛ 

کالغ  مادرِ  او  و  1صورت  غذ  است  اهمیبه  کالغ  میای  ات  و  دهد!« 

د به شکل دیگری عمل کند چون در توجه زیادش به »نوع تواننمی

نیاز   این  بر  عالوه  )که  »آزاد«    است بشر«  و  »انسانی«  دولتی  ابتدا  تا 

او غذای کالغ است.   شهردار چه از طرف دیگر  باشد(، »فرد« برای 

رد جز آنکه  ی دیگری نداچه؟ دولت وظیفه»  گوید:درست سخن می

ن نکته ناشدنی  درمان  اتوانانِمراقب  این  از  باشد؟  نیست.  اصلی  ی 

ی بیمار رها کرده و خود را با آن سالم خود را از مسئله   دولِت  ،قدیم

هایش  او الزم نیست تا به این اندازه در مورد شربت   نیامیخته است.

باشد. شاخه  باقتصادی  را  بتو  تاملیهای دزدی  دیگران  تا  انند ببرید 

ا کنند.  ن  زمختیِز  شکوفه  خود  بر  را  لرزید؛  دولت  سوی آن  به 

سیاست ااخالقیات سوی  به  دین  اشش،  را او  آن  روید.  نشانه  ش 

  ها این  ؛ همدردی او علیهندارد یچ خواسِت احساسی  متهم کنید که ه 

تجربه  اما  کرد  خواهد  این  شورش  در  تنها  را  امنیت    سختگیری اش 

بیماری شدید   یاروهایتنها دها  هست که برای آنهایی  خواهد دید! 

ایننکنکمک می را  بیماری  داروسازی که   ،دهدگونه تشخیص مید. 

 
آینتوهی  کلمه 1 زبان  در  که    است   یلمانآمیزی  دارد  مادری  به  اشاره  که 

 م. –کند. یماش را رها فرزندان
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با کمرویی   را  موقتی می  هاییبخشآراماما  بیماری  سازد، هیچ وقت 

بیشتر یا    و تنها ممکن است که بیمار بعد از مدتِ  نخواهد کردرفع  

پا   از  رَت   1. ید«درآکمتری  فراو  ب»ا  که  2پرسشِ  را  مرگ  شما  ه گر 

دارویی   میعنوان  شکل  درمانی  چگونه  پس  کنید،  استفاده  -شدید 

نیست. چرا دولْت مرگ را علیه خود  مربوط  گیرد؟« دقیقا به موضوع  

نمی عضوِاستفاده  یک  علیه  اما  می  کند،  اعمال  او  سازدمهاجم  ؛ 

 .دست و ازاین شدکچشمی را که به او حمله کرده بیرون می

انسان را در  بیدولِت  ریِبرای رستگا»تنها راه   این است که  اعتبار 

را    .«سازدآن شکوفا   »انسان«  مفهومِ  بتینا  مثل  اینجا  از اگر کسی در 

اعتبار« با شکوفاییِ گوید؛ دولِت »بی او راست میبفهمد،  طریقِ انسان  

می  بهبود  افراد  »انسان«  چه  هر  که  چرا  »انسان« شیفته بیشتر  یابد  ی 

دبهتر  چیز  باشند، همه نفع  افراد    رخد. چ ولت میبه  به  اگر کسی  اما 

)و نویسنده نیمی از اوقات این کار   ارجاع دهد، به »همه« ارجاع دهد

وقت ی »انسان« در ابهام است(، آننوز دربارهدهد چون ه را انجام می 

ی سارقانِ  رستگاری برای دسته   چیزی شبیه این خواهد شد: تنها راهِ

وسیله  ! بدیندر آن بپروریمار را  ست که شهروندِ وفاداعتبار این ابی

رو به نابودی  به سادگی ی سارقان ی سارقان به عنوان یک دسته دسته 

 
 م.  –همان کتاب  1
 م. –فگانگ فون گوته لقب کاترینا الیزابت گوته مادر یوهان ول 2
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کند، آماده است تا به هر آنکه متمایل  می رود؛ و چون این را درکمی

 شلیک کند.   بدل شود،به »انسانی استوار« است 

وطن یک  کتاب  این  در  بیبتینا  و  است  آن    شتر  پرست  یک از 

یکبشرد خوشحالی    وست،  برای  نظمِ ست ا  هاانسان کارگر  از  او   . 

-اینش  اشبحِ کتاب-ست به همان شکلی که عنواناموجود ناراضی  

همهاست،  گونه   با  نیکِ  همراه  ایمانِ  تا  دارند  دوست  که  کسانی  ی 

ب را  بود  آن  با  آنچه  هر  و  برعکس ازقدیمی  او  اینکه  فقط  گردانند. 

مقاندیشد  می سیاستمداران،  دیپلمات امکه  و  نابود  داران  را  دولت  ها 

بدنهادی،کرده درِ  پشِت  را  آن  که  حالی  در    کنندگانِ گمراه»یا    اند 

 اندازند. مردم«، می 

را مرتکب شده   مهلک   اشتباهِ  این   یست جز کسی کهکعادی    مجرمِ 

دارد، جهت ]دستیابی آنچه  به جای  مردم دارند تالش به  که  آنچه   ]

به دنبال    است؟  نموده او   انگیزنفرت  بوده که  بیگانهاموالِ  او  است، 

دنبال   به  که  معتقدینی  که  داده  انجام  را  هستند،    داراییِکاری  خدا 

می  می   دهند.انجام  نصیحت  را  مجرمین  که  کار کشیشی  چه  کند، 

بیمی بزرگِ  اشتباهِ  کشیشْ  را  کند؟  اوست نتیجهکه  حرمتی  عملِ   ی 

برابر آنچهبی  ؛ گذاردمی   شدر  به  دولت    حرمتی  شده   مقدستوسط 

بی داراییِاست،  به  دربرگیرنده)دولت    حرمتی  باید  البته  حتی که  ی 
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 ها به جای این . آن کشیشدارند( کسانی باشد که به دولت تعلق جانِ 

برابر  ترجیحاتواند  می در  را  حقیقت  او    شاین  که  را    خودبگذارد 

خو را  بیگانه  چیزِ  آن  که  کرده  فکرآلوده  بلکه  نشمرده  که    ار  کرده 

. با  این را بگوید  توانست اگر کشیش نبود، می او  ن دارد؛  ید ارزشِ دزد

شده  او   خوانده  مجرم  صحبت  چون  که  خودمدار  او  یک  و  کن 

دارایی  ؛شرمسار خواهد شد و  قوانین  علیه  او  اینکه  از  ها تخلف نه 

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 

  تان را روی هم خوار نشمرده شرمسار خواهد بود که شما و دارایی 

. اما تو  است   ؛ او شرمسار خواهد بود که خودمدار کوچکی بودهت اس

خیلی گویی چون تو به عنوان یک مجرمْ  خودمدارانه با او سخن نمی 

دانی که خودی که و نمیشوی! تب نمیتو جرمی مرتک یستی،  ماهر ن

نمی باشد  خود  به  جرمْ  متعلق  که  ایستد،  باز  بودن  مجرم  از  تواند 

ایزندگی  با  اعتقاد داری  اش است. و  باید بدانی چون تو  ن حال تو 

نهانی می تو  اما  هستیم«؛  گناهکارانی شوربخت  همه  »ما  اندیشی که 

رمْ  فهمی که ج یطان نمی به خاطر ترسِ از ش که از گناه فراتر روی، تو

ارزشِ یک انسان است. آه، که اگر تو یک مجرم بودی! اما اکنون تو 
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همه    1. »نیکوکاری« فقط  خوب  در بسیار  مناسب  شکل  به  را  چیز 

 ت!اش قرار بده برای ارباباجای درست 

ی جرم را ترسیم نامهمسیحی نظام   زمانی که آگاهیِ مسیحی یا انسانِ

تواند وجود  ساده می   سنگدلیِچه شکل جز  ه  ب   جرم  کند، مفهومِمی

زخم و  بریدگی  هر  باشد؟  یک  داشته  در  قلبیرابطهشدنی  هر  ی   ،

چه    سنگدالنه  رفتارِ هر  است.  جنایت  مقدس  هستیِ  یک  برابر  در 

ننگین رابطه صمیمانه  آن  تمسخرِ  باشد،  است و جرمتر  بیشتر  اتر  ش 

او    د عاشقِاست بای ارباب    س که مادونِکارزشِ مجازات دارد. هر آن

 زناء   مرگ دارد.  باشد؛ انکارِ این عشقْ خیانتی بزرگ است که ارزشِ

سنگدلی   ارزشِایک  که  دارد؛    ست  زناکار  مجازات  فردِ  هیچ  چون 

احساسِ هیچ  شوروشوق،  هیچ  تقدسِ    قلب،  به  نسبت  شدیدی 

ندارد. روحِ  ازدواج  و  قلب  که  اینجا  کرده  تا  دیکته    فقط اند،  قانون 

  برد. اینکه انسانْ از محافظِت قوانین لذت می   پرروحلب و  رقپ  انسانِ

 اخالقی ست که انسانِ ا  سازد به درستی به این معناقوانین را می روحِ

تناقض   هااین انسان  « ِسازد: آنچه که با »احساسِ اخالقیها را میآن 

می  تنبیه  را  باشد  بی داشته  چگونه  انفصالکنند.  شکستنِ وفایی،   ، 

ی پاره ، همههای شدیدجدا شدن ی  ه همهه طور خالص سوگند و ب

 
1 teGerech  
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آن حرمت   بندهایکردنِ   نگاه  در  نباید  تبهدار،  مجرمانه  ها  و  کارانه 

که کسی  خواسته   از  باشند؟  روح  این  کند،های  ی همه   عدول 

همه  را،  انسان اخالقیون  خواهد ی  دشمن  عنوان  به  را  روح  های 

کروماخر  تنها  رفیقان  1داشت.  آدم او  مناه ش  برای  ایی    برپاییِ سب 

طور که سندِ خاصی آن  قلب هستند، همان  کیفریِی  همیشگیِ برنامه 

شکلی به  میقانع  را  ثابت  قانون کننده  حکومتِ کند.  در    گذاری 

باشد و تا اینجا    کشیشانبه شکلی ثابت کامال در دستان  باید  مسیحی  

  ش نیمی کشیفقط    همیشه، که  کشیشان  خادمانِتنها توسط  کار  که  

زمان   آن  تنها  است.  نگشته  منسجم  و  خالص  شده،  انجام  هستند، 

همه  که  بودن،  است  پرروح  در  کمبودها  سنگدلیهمه ی  به  ی  ها، 

نابخشودنی   خواهند شد، تنها آن زمان است   انگاشتهعنوان جنایاتی 

در روح محکوم می  هر چرخشی  اعتراضِ  که  هر  یز و  انتقادآمشود، 

ان است که انسانِ متعلق به خود،  آن زم تنها  شود؛  فرین میهر شکی ن

 محکوم است. مجرمِآگاهیِ مسیحی از همان ابتدا یک در برابرِ 

«  عنوان »حقِ  بای« مردم  عادالنه   معموال از »انتقامِ  2های انقالبانسان 

ا  شوند. آی گفتند. انتقام و حق در اینجا با هم منطبق میسخن می  نآنا

 
 م.  –شناس آلمانی یندفردریش ادولف کروماخر  1
 م.  –انقالب اول فرانسه  2
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زنند که  است؟ مردم فریاد میخود  یک    ک خود در برابراین رفتارِ ی

آنان  مخالف    حزبِ »جنایاتی«علیه  من   مرتکب  آیا  است.  شده 

بدون  می شود،  مرتکب  من  علیه  جرمی  کسی  که  کنم  فرض  توانم 

بینم رفتار کند؟  گونه که من درست میآنکه فرض کنم که او باید آن

ا  واگر   کنشِ  نامم ویم  دست ازاینو    و من این کنش را درست، نیک

می  جرمرا  آن  به   میدهمنام  فکر  من  پس  به  .  باید  دیگران  که  کنم 

ها به من با آن به عبارت دیگر  با من تالش کنند؛    مشابهسوی هدفی  

کنند هایی یگانه که قانونِ خود را در خودشان حمل میعنوان هستی

می زندگی  آن  اساس  بر  نمی و  برخورد  بلکه  ککنند،  آنانم  به  ن  با 

هستی  تعهاعنوان  از  باید  که  کنند،  یی  تبعیت  »منطقی«  قانونِ  دادی 

به  رفتار می آنچه که رفتار کردن  »انسان« هست را و  آنچه  کنم. من 

درخواست کس    ر کنم و از ه »واقعا بشری« هست را تعیین می  روشِ

این صورت ال باشد؛ در غیر  عادی و ایده  اودارم که این قانون برای  

ر »گن او خود  یک  عنوان  به  داده ه اا  نمایش  مجرم«  و  اما    کار  است. 

 قانون« است!  کیفرِافتد »آنچه برای »گناهکار«، اتفاق می

چگونه دوباره »انسان« است که حتی پا در  دید که  در اینجا  تواند  می

گذارد. انسانی که من  ها مفهوم حق میمفهوم جرم، گناه و در کنار آن

 مجرم« است. دهم یک »گناهکار وانسان« را تشخیص ندر او »
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من  علتنها  مجرمین   مقابل  در  تو  دارند؛  وجود  مقدس  چیزی  یه 

از    متنفر نبودن  توانی مجرم باشی بلکه رقیب هستی. اما وقت نمیهیچ

زند خودش یک جرم است، همان  صدمه می   به امرِ مقدسکسی که  

دانتون   ژوست -دو سنطور که   طر بدین خاآیا تو  »  د:فریاد ز  1علیه 

 ؟« مجرم و مسئول نیستی، نفر نداریرزمینِ پدری تاز دشمنانِ س که

گونه که در انقالب اتفاق افتاد، »انسان« به عنوان »شهروند ن هما  ،اگر

شود، پس »حمالت و جرائمِ سیاسیِ« شناخته شده را  نیک« درک می 

 داریم.از همین مفهومِ »انسان« 

همه این در  فرد،  ی  ع  انسانِها  به  نفی  منفرد،  یک  ه نگریست نوان 

شود. ود و از طرف دیگر انسانِ عام، »انسان«، محترم شمرده میشمی

اینکهاکنون   نام  براساسِ  چگونه  شبح  مسیحی،    -شودگذاری  این 

شهروندِ  مسلمان،  آزاد،    یهودی،  انسانِ  وفادار،  زیردستِ  نیک، 

  وست دارند مفهومِ دخواهند بود که هم  کسانی – و غیره پرست وطن

خواهند می  کسانی هم  طور که، همانحمل کنند  انسان را  ی ازرایاگو

 « پیروز بر خاک افتند.و در برابرِ »انسانِ جلو اندازند را  خودشان

 
شخصیتی پیشرو در انقالب فرانسه و اولین رییس    (1759  –1794)  ژرژ دانتون 1

 م.  –ی حفاظت عمومی بود. یتهکم
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به نام قانون، به نام مردمِ   نچنیبخشی اینآرامه  با چ کشتارگاه  این  و  

 رود!پیش می دست ازاین حاکم، به نام خدا و 

وار پنهان   کشیش قضاتِ عبوسِدسِت  از  با حقه  خود را    متهماناگر  

آن  بر  مردم  کنند،  محافظت  می و  ننگ  نشان  سن   مثل  ؛زنندها   دو 

. انسان ساخت که آن افراد را در سخنرانی علیه دانتون متهم    ژوست 

 . آنان سازد 1مولوخِ  خود را تسلیمِ وباید احمق باشد 

از   جزمی ایدهجنایات  می  های  یک بیرون  ازدواج  تقدسِ    جهند. 

جزمی  ایده  پ ست.  ای  یک  در  عنوان  به  خیانت  آن،  تقدسِ    جرمیِ 

کوتاه یا بلند    ینبیهت،  اص یِ خخواهد آمد و نتیجتا یک قانونِ ازدواج 

اما  بر آن تحمیل می  تنبیه  کند.  آنااین  »آزادی را مقدس«    نبرای  که 

باید به عنوان جنایت علیه آزادی نگریسته شود و در  ،  دارند اعالن می

 قانونِ ازدواج را رقم زده است.ا همین معنتنها در ارِ عمومی واقع افک

واقع   در  می  همهجامعه  مجبور  تشخیص را  برحق  را  او  که  کند 

نه    را  فقط حق جامعه  ،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 ،مافوقیقدرتِ  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 طبیعت  دیگری جز خودم نمی  حقِ  منبعِ

اش« و نه الوهیت و نه و نه حتی خود انسان با »حقوق انسانی ابدی 

 حقوق بشر.

»حق    حق نتیجتا،  ای با منن رابطه دوب  .حق »از خود و برای خود«

است که چیزی    نتیجتا  باشد  جداشده از مناگر    خواهد بود.  مطلق«

خود و برای خود وجود دارد! یک مطلق! یک حقِ ابدی مثل یک    در

 حقیقِت ابدی!

تفکرِ لیبرال، حق باید برای من اجباری باشد چون    روشِبر اساس  

ست. ای« »غیرمنطقعلیه آن  ن م منطقِ و بنا شده است  منطقِ بشریاز 

منطقِ   نام  با  مردم  گذشته  حمله  منطقِ    بهی  الهدر  بشری  ضعیفِ 

منطقِ خودمداری که    بهکردند؛ اکنون با نام منطقِ قدرتمندِ بشری  می

می طرد  »غیرمنطقی«  عنوان  می با  حمله  و  شود،  هیچ    همچنانکنند. 

ی و نه بشری  الهواقعی نیستند. نه منطق   ،ن »غیرمنطقی«یکدام جز هم

تو و من دبلکه ف ای ار هر زمانِ مشخص واقعی  قط منطقِ  به  ن  ست 

 دلیل که تو و من واقعی هستیم.
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اش در من است. ی من است؛ یا ریشه ی حق در ابتدا اندیشه اندیشه 

وقت  آن   ،اما وقتی که از من بیرون جهید، زمانی که »واژه« بیرون آمد

 ر آن دیگ  اکنونست.  ا  زمیی جایدهکه »تبدیل به گوشت« شد، یک  

م ایستاده  ادر مقابلچرخم  کنم؛ به هر طرف که میاندیشه را رها نمی 

انسان ین بداست.   اربابِسان  هنوز  اندیشه   ها  که  این  »حق«  ی 

-شان خارج میاز کنترل  نی آنا اند؛ آفریدهاند، نشده خودشان آفریده 

ما آن را  ود.  ش میو رها  شود. این حقِ مطلق است که از قید من باز  

ش و او  اتوانیم ببلعیمنمی نهیم و دیگر  مت میوان یک مطلق حربه عن

آفریننده را می او از ما قدرتِ  آفریننده است،  از  بیشتر  گیرد: آفریده 

 »از خود و برای خود« است.

اطراف   در  آزادانه  حقْ  که  ندهید  اجازه  دیگر  شما  که  زمان  آن 

  ، گردانید ازبش، 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  به بیان دیگرش،  اای از درونحق مجبور بود تا با حمله

از سوی لیبرالیسم علیه »حقِ انحصاری«    ؛حق، صدمه ببیند   از نظرگاهِ

 اعالن جنگ داده شده است.



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

412 

 

بر سرِ این جنگی سرسختانه    -  برابرِ اعطا شدهقِ  حقو  و  حق ویژه

مفهوم   پذیرفته شدن  . محروم شدسر گرفته است دو  یا  به یک   -ن 

اما   بود.  قدرتی هست  معنا خواهند  که  جا  خیالی    چه  -هر  قدرتِ 

-نباید به همه   -تو  و  مثل خدا، قانون یا نوعِ واقعیِ آن مثل منباشد  

برابرِچیز   »حقوق  در  اعط  یآن  شبرابر  د،  ود«ا  عبارت  هیچ    یگربه 

های شخص وجود ندارد؟ همه به یک اندازه داشته احترامی برای نگاه 

نزد خدا عزیزند اگر او را بپرستند، همه در نزد قانون سازگارند تنها  

قانون،   اگر و  عاشق خدا  آن  اگر  حتی  باشند؛  قانونی  مطیعِ  شخِص 

و قانون هیچ   غنی، برای خدا  یاباشد، فقیر باشد    چالق گوژپشت و  

ی ندارد؛ درست مثل زمانی که شما در شرفِ غرق شدن هستید  همیتا

سیاه یک  اندازه و  همان  به  را  عنوان  پوست  به  قفقازی  نژاد  یک  ی 

دارید؛ آری، در چنین شرایطی شما برای یک  میدهنده دوست  نجات 

کیست که نزدِ او شوید. اما  ارزشی برابرِ یک انسان قائل میسگ هم  

گرفته شده داده شده و هم نادیده جیحه شکلی معکوس هم ترهمه ب

 ها قانونبی، قانون،  دهدکیفر میش بدکاران را  اخدا با قدرت  نباشند؟

ها هر لحظه از شما  دهید یکی از آن کند، شما اجازه میرا توبیخ می 

 دهید.بازدید کند و به دیگری در خروجی را نشان می 

ک   »برابریِ حقوق« یک خیال است  این خاطر  به  زی ه حقْ چیفقط 

با  است که    ی وقاریک مسئله ی ورود نیست،  کمتر یا بیشتر از اجازه 
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چرا   .بدست آورد هم با شایستگیآن را د  توانفرد می وجودِ این بیان،

که شایستگی و وقار با هم متضاد نیستند، چون حتی وقار نیز دوست 

برد که  کسی به کار می  فقطدارد تا »سزاوار« باشد و لبخند باوقار را  

 چگونه آن را بر ما تحمیل کند.داند می

این   مردم  را  پس  »همه می رویا  که  بابینند  دولت  شهروندانِ    ی 

به عنوان شهروندانِ  آنان  مسلما    .اند«حقوقی برابر در کنار هم ایستاده 

اگر نه به خاطر   کند،ها را جدا میدولت برابرند. اما او آن  نزددولت  

ها را جلو آورده یا به آخر  ف خودش آنادیگر، براساسِ اهد  چیزی

می و  صف  آنا  همچنانبرد؛  و   نبیشتر  نیک  شهروندان  عنوان  به  را 

 دهد.دان بد از هم تفکیک میشهرون 

»حقِ که  نظرگاهی  از  باوئر  را    برونو  نمییهتوج ویژه«  داند،  شده 

می  دور  را  یهودی  کپرسش  هر  مسیحی  و  یهودی  چون  دام اندازد. 

برتر از  دارند  مواردی  یکدیگر  بر  مواردِی  این  داشتن  در   برتریْ   و 

نگاهِ برابر  نتیجه در  ای  خیره   انحصاری هستند، در  به    نتقادیمکتِب 

می فرو  هم  ریزند.  هیچ  آن دولت  وجودِ  سرزنشِ   هابا  چنین  تحت 

برتری   این  او  چون  گرفت،  خواهد  قرار  توجیه داشتن  مشابهی  را 

  و   زندهر میویژه مُ  یمتیاز« یا ابه عنوان »حقی ویژهکند و آن را  می
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تکلیفین بد »دولتاسان  به  شدن  بدل  برای  باطل   آزاد«   یش  را 

 . سازدمی

خودش    ، به بیان دیگربرتر نسبت به دیگری دارد  یاما هر کس چیز

فردیت  یا  باقی ارا  انحصاری  همه  موضوع  این  در  دارد؛  را  ش 

 مانند.می

سعی   کس  همه  دوباره  بودنمیو  ویژه  ممکن  اکند  حد  تا  در ش 

او را    بخواهدبه حساب آید. و )اگر در کل     شخِص ثالث برابرِ یک  

 کند که آن را نزد او جذاب نشان دهد.( سعی میدست آوردبه

این   آیا  یکی  باید    ثالث   شخِصاکنون  تفاوتِ  به  دیگری  با  نسبت 

؟ پس  طلبندمی یا بشریت دولِت آزاد ن این را از ؟ آیا آنا باشدحساس 

ناتوان  باشند و    خالی  تا به طور کامل از نفع شخصی  مجبورندا  ه این

از اینکه به هر فردی هر نوع توجهی نشان دهند. نه خدا )که باشند  

بدکاران جدا می  مردمانِ خودش از  نه دولت )که میرا  داند  کند( و 

جدا   بد  از  را  نیک  شهروند  عنوان سازدچگونه  به  کدام  هیچ   )

نشیب  اتیموجود تصور  آده طرف  اما  این    ننا اند.  دنبال  شخصِ  به 

ویژمی  ثالث  »حق  هیچ  که  را هگردند  آن  احتماال  پس  نبخشد.  ای« 

بشری  دولِت یا  می  آزاد،  دیگری  شاید  یا    گذارندنام  چیز  که  هر 

 ممکن است باشد. 
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مسیحی و یهودی را به خاطرِ ادعای حقوقِ برونو باوئر    کهاز آنجا  

آنا،  شمارد میت  پسشان  ویژه باید  می   نپس  و  را  که  توانند  با  خود 

نفس  ازخودگذشتگی انکارِ  نظر  و  باریک از  اگر  سازندرها  شان  گاهِ   .

»خودمداری آن  میان ها  ناحقیِ  بیندازند،  دور  را  میان  شان«  از  شان 

دین بودنِ مسیحی و یهودی نیز از  کال    ،با آن  همراه  خواهد رفت و

نخواهد که  ها  آن  کدام ازاست که هیچرود؛ تنها الزم  میان می دیگر 

 ویژه باشد. 

-خصومت   این انحصاری بودن را رها کنند، زمینی که  ناما اگر آنا

در زمانِ  حتما    ندر حقیقت رها نخواهد شد. آنا  در آن برپا شدهشان  

»دینِ ی  سوم  چیزِنیاز   یک  شوند،  متحد  آن  بر  تا  یافت    خواهند 

دینِ »یک  ازا   بشری«  عمومی«،  اختصینو  به  یا  یک  دست؛  ار 

بهتربرابرسازی نیست  الزم  برابرسازی  این  به    .  که  باشد  زمانی  از 

با این کار نیز به شکلی شود؛  ی یهودیان منجر میمسیحی شدنِ همه

حتما تمام   تنشمشابه »برتری« یکی بر دیگری پایان خواهد یافت.  

اما   شد  اینخواهد  نه در  همسای  ماهیِت  جا  تنها  که  دو   هاآن   گیِآن 

  هستند، از یکدیگر متمایز    هک  ی حالدر  آنان  .  ست ته شده ادرنظرگرف

برای همیشه   ناهمخوانیو    خواهند بودمتقابل مقاوم    یلزوما به شکل

نیست که تو خودت را در   ی در توماند. حقیقتا این شکستباقی می
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می  سخت  من  بودنبرابر  ویژه  و  بودن  منفک  از  و  دفاع اگیری  ت 

 را انکار و رها نکنی. تنیاز داری تا خود کنی: تومی

اندازه   از  بیش  را  ضدیت  اهمیِت  درک   رسمیمردم  ضعیف  و 

ی مناسب »حل« کنند تا جای لخواهند آن را به شکتنها می ؛  کنندمی

شود که ]دو سوی ضدیت را[ متحد   کافی برای چیزِ سومی درست 

مسیحی   به عنوان یهودی وشما  شود.    تیز  الیق است کهضدیت    کند.

ناچیزضدیت درباره  ی  تنها  و  که ستیزید میدین    یدارید  انگار   ،

ریش  درباره دربارهامپراتوری  ارشه ،  نوک  می   1ی  مسلما ستیزه  کنید. 

اما در  در دین دشمن انسان    مثال  باقیِ مسائلاید  دوستانی  به عنوان 

باقیِ مسائل نیز در  خوب و برابر با یکدیگر خواهید ماند. با این حال  

نیست هیچ مشابه  دیگر    و  کس  که  رایت ضدزمانی  پنهان   صرفا  تان 

وقتی  آن   ،نکنید تنها  کامل  ا  زمان  طور  به  را  آن  شما  که  ست 

تا پا به عنوان موجودی  سر    ید و همه کس از خودش ازابازشناخته

وقت است که ضدیِت قبلی به طور قطع  دفاع خواهد کرد. آن   یگانه

را برای خود    تر آنقوی   که طرفی  بدین خاطر  فقطحل خواهد شد،  

 گرفته است.

 
 م. –موضوعی بیهوده، چیزی که در بیهودگی نابود گردد.  1
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ضعف ما در این نیست که با دیگران در تضادیم، بلکه در این است 

این  کامال  ما  آن که  از  کامل  طور  به  ما  اینکه  نیستیم؛   جدا ها  گونه 

یم که  هست  « نیستیم یا این که ما به دنبال یک »مشارکت«، یک »رابطه

ایده این مشارکت یک  داریمدر  ایمال  ایده،    ،ان، یک خدا . یک  یک 

نیاز   دیگر  قطعا  روند  کاله  یک  زیر  همه  اگر  همه.  برای  کاله  یک 

 ش را از سر بردارد.انخواهد بود که کسی در برابرِ دیگری کاله

یگانه علیه یگانه است که در   ضدیت، ضدیِت  ترینمصممآخرین و  

نِ غرق  نامند اما بدوست که ضدیت میاکنه آن چیزی فراتر از آنی  

در   هماد«  »اتحشدن  با آو  چیز  هیچ  تو  یگانه  یک  عنوان  به  وایی. 

دیگری اشتراک نداری و در نتیجه هیچ تفرقه یا دشمنی نیز نداری؛  

برابرِ   در  که  نیستی  آن  دنبال  به  ثالثیتو  او    شخِص  موضعِ  علیه  در 

بگیری و   قرار  نه هیچ زمینِ مشترکِ   در هیچ »زمینِنه  حق  حق« و 

و یگانگیِ کامل محو    جداییر  یت د. ضدایستیر او نمی دیگری کنا

یا یک     تازهی مشترکِبه عنوان یک نقطه را  این    ممکن است شود.  می

اما در اینجا تساوی دقیقا شامل تفاوت است و  بنگرند،تساویِ جدید 

 نهد. ست که »مقایسه« را بنیان می اتنها برای کسی 

ویژه خصیصه  حقِ  علیه   شکل   رالیبرالیسم    رد  نماسرشت ی  اجدل 

لیبرالیسممی آتشین می  علیه »حقِ  دهد؛  به ویژه«  شود چون خودش 
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تواند آن را به بیشتر از آنکه آتشین شود، نمیاو  »حق« تمایل دارد.  

فتد از میان  ادوش بگیرد؛ چرا که حقوق ویژه قبل از آنکه حق فرو  

آن نمی چون  شکلروند،  تنها  حق    هایها  اما  هستند.  به ی  زمانحق 

هیچ میانبود  درونِ  سقوط  شودش  بلعیده  قدرت  با  که  به    ؛کند 

دیگر می  عبارت  متوجه  فرد  که  حق  زمانی  بر  »قدرت  منظورِ  شود 

دارد« چیست.   ویژه   های حقهمه پس  پیشی  به عنوان حق  را  خود 

 . برتر تِقدرقدرت،   عنواندهند و حق ویژه خود را به وضیح میت

مبارزه آیا  برتر    دنیرومن ی  اما  قدرتِ  چهره علیه  کامال نباید  ای 

مبارزه از  مبارزهمتفاوت  دهد؟  نشان  ویژه  حقِ  علیه  معمولی  ی ی 

و براساسِ ذهنِ این قاضیِ    که در برابرِ یک قاضیِ نخست   ایمعمولی

 شود؟ می»حق«، انجام  یعنی ،نخست 

------- 

نتیجه  عنوان  به  نصفهمی  گیری اکنون  شکلِ  این   ینیمه وخواهم 

بگیرم پس  را  میعبارت  که  عبارتی  در ،  هنوز  که  زمانی  تا  خواستم 

خواهم اجازه زدم استفاده کنم؛ میمیانِ امعاء و احشاءِ حق ریشه می

بماند.   واژه  این  دستکم  که  واقع  دهم  در  با  اما  خودِ  مفهومهمراه   ،

از دست   را  معنایش  نیز  من »حقِدهدمیواژه  آنچه  می   .  نامم  خود« 

تواند توسط یک  می چون حق تنها  ن »حق« نیست  چ عنوابه هی  دیگر
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  ی زیستی، روحِ روح اهدا شود، حال این روحِ طبیعت باشد یا گونه 

یا خدا،   باشد  بشر  تعالیباشد  ش  اتقدسروحِ  نوع  ازایناش  یا  -و 

هم  دارم، بدون حق    کنندهمستحق. آنچه که من بدون یک روحِ  دست 

 هستم.را دا  امق قدرتاز طریو فقط ؛ من آن را صرفا خواهم داشت 

 درنتیجه نیاز به هیچ تصدیقی   کنم،را درخواست نمیمن هیچ حقی  

توانم بگیرم، با زور خواهم گرفت و  ندارم. آنچه را که با زور می  نیز

گونه نیست که این ؛ندارمحقی توانم با زور بگیرم، بر آن آنچه را نمی

نکرده تجویز  من  به  که  ف  بهاند  با حقی  دلداری خر  خود  و    بفروشم 

 دهم.

حقِ همراه   حق    با  خودِ  میهم  مطلق،  »مفهومِ  کنار  سلطنِت  رود؛ 

نیز هم با آن رفع میحق«  نباید فراموش کرد که زمان  شود. چرا که 

کردند و در میان  ها یا اصول بر ما حکمرانی میتاکنون مفاهیم، ایده

ها را بازی  ش ترین نقحق یا عدالت یکی از مهم  این حاکمان، مفهومِ

 است.کرده 

که   ندارد  اهمیتی  من  باشم؛برای  نامستحق  یا  اگر   مستحق  تنها 

و دیگر نیاز به هیچ    امشده دهی قدرتباشم به خودیِ خود    قدرتمند

 ندارم.   دهیِ دیگریا حق دهیقدرت
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سکانی   کار  احق  آنجا  در  شبحی  توسط  که  سر  در  گذاشته  ست 

من هستم،  خودم  که  است  آن  قدرت  و  شده؛  قدرتمند  فردِ   آن 

م. حقْ ورای من است، مطلق است و در کسی واالتر اصاحب قدرت

ب پیدا می  هاز من وجود دارد و  او در من جریان  کند: حق  مرحمِت 

شود؛ قدرت و مت که از سوی قاضی داده می ح است از مر  ایهدیه

 وجود دارند.  ،تمند و تواناقدر ، آنتوانایی تنها در من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

421 

 

 

 

 

 

 

 

II. ی منمراوده 

 

شود در تواند ارضا میعه نیاز بشر در بیشترین حد خود میجامدر  

ک همواره  باید  خودمدارانه  نیاز  که  به  بیاید.    وتاهحالی  موضوع  این 

می عالقهسختی  هیچ  کنونی  امر  که  بگریزد  توجهات  از  ی  تواند 

ندارد  زنده پرسشی  هیچ  به  مربوط  ای  »اجتماعی«  امرِ  به  آنکه  مگر 

اگر   اش را به طورِ خاص به جامعه بدوزد.خیره  باید نگاهِباشند؛ فرد  

به جامعه،    ریستن، مردم در نگبودای کمتر احساسی و کور  عالقه این  

تشخیص این موضوع را  دانند و  نگاه به افراد را از دست نمیچندان  

شد  می نخواهد  نو  جامعه  که  شکل   آنانی  وقتیدادند  را  آن  که 
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در  مثالاند. اگر مانده ها باقی یهمان قدیم کنند،دهند و تاسیس می می

جامعه  بود  قرار  یهود  مردمِ  رمیانِ  جدید  ایمانی  که  برخیزد  در    اای 

حالتی   هیچ  در  فرستادگان  این  بپراکند،  زمین    1فریسیسطح 

 ماندند. نمی

همانهمان هستی،  که  ارگونه  را  که خود  میگونه  هماناده  -دهی، 

انسان به  نسبت  رفتار  گونه  یک  همچون  یاکار  ر  یککنی:  میها 

نتیجه شخصیِت یک همچون  ریاکار، یک مسیحی   یک مسیحی. در 

. اندآن   آفرینندگانِ  ن شود: آناجامعه با شخصیِت اعضای آن تعیین می

حتی اگر مایل نباشد تا    ، درک کند  تواندمیست که فرد  ا این حداقلی  

 مفهوم خودِ »جامعه« را به آزمون گذارد. 

اینکره  همواها  انسان  اجازهاز  که    ه  شکوفای  خود دهند  و  به  ی 

اند  داشته ناین را    تواناییِ  تاکنونو    انددور بوده  ،کامل برسنددستاوردِ  

جوامع را  که  می  خودشانشان  یا  کنند؛  آنپیدا  گفت  تنها توان  ها 

را  اتوانسته  »جوامع«  جوامع    بیابندند  کنند.  زندگی  جوامع  در  و 

بوده  اشخاص  ا همواره  »اشخاصِ ن  آنا مند،  قدرت  شخاصِاند،    که 

اند و پیش از آنکه بودهاشباح  جوامعْ    به بیان دیگر  ؛نامنداخالقی« می

چنان   . اندبوده  رس از اشباحفرد سکانِ مناسبی در سر داشته باشد، ت

 
 م.  –ی معبد دوم گروهی سیاسی، اجتماعی و فکری در میان یهودیان در دوره 1
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نام با  است  بهتر  را  و    خودشانهای  اشباحی  »مردم«  کنیم،  معین 

مردم   پدرساالر،  مردمِ  ه »اهالی«:  ولنیدورانِ   ... نها  ،  مردمِ  در  یت 

کلوتز انسان  )اناکارسیس  انسان  نوع  مردمِ  به    1ها،  زیادی  اشتیاق 

داشت(  بشر  نوع  از  زیرمجموعه   پس  .»ملتی«  »مردم« هر  این  از  ای 

و  می مردمِ تواند  باشد،  داشته  را  خودش  خاص  جوامعِ  که    باید 

مردمِ طبقه   اسپانیایی،  آن  درونِ  در  و  ...؛  شهفرانسوی،  و ها،  رها، 

همهخال اصه  آخر  موسساتنواع  ی  در  باریک؛  در  با  ریزترین شدن 

را که    یشخص  اینکهرو به جای  کوچکِ خانواده. از این  اهالیِ  ،نقطه

در   عنوان شبح  به  می ی  همهتاکنون  قدم  مردم  جوامع  دهیم زد  ، نام 

»نوع بشر« و هم  یعنی هم    ،توانیم نامِ دو سرحدِ آن را به کار بریممی

هر دو کامال »واحدهایی از بدو تولد طبیعی« هستند. ما  ، کهواده« »خان

«  Polloiی »کنیم چون از ارتباط با واژه را انتخاب می   2ی »مردم« واژه

و بیشتر به    ؛ها« اشتقاق یافته است »توده   »بسیار« یابه معنای  یونانی،  

»تالش آخاطر   اکنون  نظنکه  ملیتی«  عصر های  این  و    مِ  هستند 

ب از    انیاغی   ترینتازهحتی    ه ک  دین خاطرهمچنین  را  هنوز خود  نیز 

 
ارسیس کلوتز کلوتز که بیشتر به نام اناک  ژان باپتیست دو وال دی گریس بارونِ 1

پروس زادگان  نجیب  از  و  است  انقالمشهور  در  مهمی  شخصیتی  که  بود  ب  ی 
 م.  –آمد. فرانسه به شمار می

آلمانی   2 به    Volkدر  توجه  با  که  رفته  کار  متن یشهربه  در  کاربرد  و  لغت  ی 
 م. –ی مردم جایگزین آن شده است. واژه
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باید استفاده   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 میاشتیاق  »نوع بشر« 

یخ را ، تاریا خانواده مردم، نوع بشر  تاکنون آیدگونه که به نظر میآن 

کرده عالقه بازی  هیچ  نبوده  ایخودمدارانهی  اند:  این  تا    قرار  در 

انواع    بلکهجوامع بروز کند،   یا  کلیصرفا  آن عالیق،  محبوبِ  ، ملی 

ط وجود عالیق  عمومی«  انسانِ  »عالیقِ  و  خانوادگی  عالیق  بقاتی، 

تاریخِ   که  را  مردمان  این  کسی  چه  اما  است.  به    انشمربوطه داشته 

؟ چه کسی جز خودمدار، که به دنبال  است   سقوط داده رسیده،    زوال

عالقهاست   گشتهمی  خودارضای   که  زمان  هر  به  !  خودمدارانه  ای 

به   »فاسد« شده و  ش پیش رفته  اانحالل  سویدرون خزیده، جامعه 

اش از حقوق یافته سیستمِ بسیار توسعه آن  روم با    همانطور که    .است 

ث  خصوصی را  میاین  یکندابت  پیِ    ا؛  در  پی  شکستنِ  با  مسیحیت 

»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 –مکاتب بشری است. 
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با بقای   اندازههمشان  مسیحی دو جامعه تولید کردند که دوام   مردمِ

ها توان آنهستند. آیا می  کلیساو    دولت  ها جوامعِ: این بودشان  مردم

خود از  اجتماعی  خوارا  مامداران  آیا  آن   ند؟  عالقهدر  ای ها 

آنِ خود پی می خودم از  ما دارانه، شخصی و  یا  دنبال یک    گیریم  به 

عالقهعالقه دیگر  بیان  به  یا  خاص،  )یا ی  کلیسا  و  حکومت  ی 

آن   مردمِی  عالقه در  من  آیا  هستیم؟  میمسیحی(  اجازه  ها  یا  توانم 

یا    خواهم فکرگونه که می دارم که خودم باشم؟ آیا اجازه دارم که آن 

آیا اجازه دارم خود را بروز دهم،   خود را سپری  زندگیِ  عمل کنم، 

مشغول   را  خود  یا  نبایدسازمکنم  آیا  کلیسای    سلطنِت  ؟  و  دولت 

 نخورده بگذارم؟مقدس را درست 

آیاگونه که می خب ممکن است من آن اما  من    خواهم عمل نکنم. 

 ها داشتن اجازه    ری ازحدوحص بیکدام از جوامع چنان آزادیِدر هیچ

می پیدا  خیر!را  مسلما  اساس  کنم؟  این  ما   ،بر  که  است  ممکن  آیا 

تفاوتی هست در اینکه از یک خود   خشنود باشیم؟ نه حتی یک ذره!

در یکی من  .سازیمردم، از یک عمومیت  گردانم یا از یکروی برمی

رقیب  برابر  ارقیِب  هستم،  او  م  شدهیا  دراممتولد  من  دیگ  ؛  یک ری 

: در آنجا  هستم  محدود شده و زیر نظر یک نگهبان،  ِب خوار شدهرقی

می انسان  برابر  در  انسان  یک  من،  اینجا  در  ی امدرسه بچه ایستم؛ 

چرا که   ،ش انجام دهداعلیه همراهانهیچ کاری  تواند  هستم که نمی
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ه  بند خزیدیش پدومی پدر و مادر را برای کمک فرا خوانده و به زیر  

بچه   حالیدر    ؛است  یک  عنوان  به  من  بیکه  و  بداخالق  تربیت ی 

می سرزنش  یک بسیار  علیه  من  آنجا  در  کنم:  »بحث«  نباید  و  شوم 

می مبارزه  جسمانی  علیه  دشمنِ  بشر،  نوع  علیه  اینجا  در  کنم؛ 

علیهعمومیت  »   سازی،  من  سلطنت یک  برای  اما  شبح.  یک  علیه   ،»

هیچ  سلطنتی هیچ   بدچیز    هر  تقدسی،،  چ که  غالب گونه  انم  آن  بر 

نیست   ،شوم شوم،  محدودیت  غالب  آن  بر  نتوانم  که  آنچه  تنها   .

منی   قدرتِ موقتا  محدود  قدرت  با  منِ  و  کرد؛  خواهد  محدود  مرا 

بود  خواهد  قدرتی    ؛محدود  توسط  محدود  بل  خارجنه  من  که از 

. ناتوانی خودم، توسط  خودممحدود به خاطر قدرتِ هنوز ناکارای  

شود!« باالتر از همه، تنها میرد اما تسلیم نمیمی   نال »نگهبادر هر ح 

 یک رقیب جسمانی!

م ببینم و بسنجم  ا شهامِت برخورد با هر دشمنی که بتوانم با چشمان

 د. زنشهامت، شهامِت مرا برای مبارزه آتش می  ؛خواهم داشت 

اند اما تنها  بسیاری از حقوقِ ویژه در طول زمان از میان رفته مسلما  

آس میان ایشِ عمومیبه خاطر  از  آسایشِ دولت  و  به خاطر دولت   ،

به عنوان  رعیتی به هیچ وجه به خاطرِ نیرومند کردنِ من. و نه اندتهرف

تیول،   مثال صاحب  فرمانروای  آنکه  خاطر  به  تنها  شد  منسوخ 
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قدرتِ مردم،  شود:   فرمانروای  نیرومندتر  وسیله   ولی  سلطنتی،    بدان 

تنها به  حقوقِ ویژه  شد.    ترمحکمباز هم    د،یک فرتحت    رعیت بودن

خواهد »پرنس« نامیده شود یا »قانون«، سقوط سلطنت، می   خاطر نفعِ

پادشاه نیستند، اما به    هایرعیت مسلما  کردند. در فرانسه شهروندان  

آن   هستند.  آن  )  »قانون«   هایرعیت جای  ابقا   سرسپردگیمنشور( 

تواند یسان نمخیص داد انمسیحی بود که تش  تنها دولِت  ؛شده است 

)اربابِ کند  خدمت  ارباب  دو  نتیجه    به  در  پرنس(؛  و  یکی روستا 

می همه او  اکنون  آورد؛  بدست  را  امتیازات  را   تواندی  یکی  دوباره 

دیگری   او میقرار دهد روی  »انسان ،  واال«  تواند  در جایگاهی  را  ها 

 قرار دهد.

-این  عمومی به  اما آسایش عمومی چه ربطی به من دارد؟ آسایشِ

منگونه،   نهایِت    آسایش  حد  تنها  بلکه  نفسنیست  است.   انکارِ 

بایست  میمن    در حالیکه  ،تواند بلند تشویق کندآسایش عمومی می 

شوم  می  .1« »ساکت  گرسنگی دولت  من  که  زمانی  بدرخشد  تواند 

در چه چیزی نهفته است جز در    ی سیاسیهاکشم. حماقِت لیبرالمی

دهد و سپس از حقوقِ مت قرار میحکو  در ضدیت بااینکه مردم را  

گویی  دست.  ایناینکه مردم باید بالغ شوند و از؟  زندمردم حرف می

 
1Kuschen  م.  –کاربرد دارد.   هاسگرای ساکت کردن ی که تنها باواژه 
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فرد است  تنها  .1رسدش می اش به دهانا دستد کسی که دهانی ندار

دست  دهاناکه  به  میاش  آزادیِ  ش  پرسشِ  کلِ  بنابراین  رسد. 

مردم«  مطبوعات   »حقِ  عنوان  با  که  شوقتی  آن  وارونه  وند،  مدعیِ 

مطبوعاتشود.  می آنْ  آزادیِ  از  بهتر  یا  است  حق  یک  قدرتِ  ْتنها   

آزادیِ   فرد مردم  اگر  با    است.  من  زمان  آن  باشند  داشته  مطبوعات 

آزادی   مردم،  آزادی  ندارم؛  را  آن  هستم،  مردم  میان  در   من اینکه 

کنارش   در  مردمی  آزادیِ  یک  عنوان  به  مطبوعات  آزادی  و  نیست 

 داشته باشد.  منمطبوعات علیه نونِ یک قا باید 

برای آزادی تاکید  های امروزی  جا علیه تالشباید همهموضوع  این  

 شود: 

 نیست!  من، آزادی مردمآزادی 

طبقه  این  بپذیریمها  بندی بگذارید  به  را  مردم:  و حق  مردم  آزادی   ،

باشند.  مردم که همه می   حقِ  این  مثالعنوان   داشته  آیا  توانند سالح 

حق خودش  تاوانِ  تواند  دهد؟ فرد نمینمی  چنین حقی را  وانِتا  فرد

 
استفاده شده که تقریبا به همان معنای بالغ    Mündigدر متن اصلی از عبارتِ   1

است که با »دهان نداشتن« در    آمدهدست  )دهان( به  Mundی  است اما از ریشه
از معادل ف باشد. به همین دلیل  آن، » جمله همخوانی داشته    دهان بهدست ارسی 

 م. –استفاده شد. رسیدن« 
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است   ممکن  اما  بدهد  مردم  به خاطرِ  را  به  بلکه  من  به  نه  که  حقی 

دارد   آزادیِ  تاوان  تعلق  خاطر  به  است  ممکن  من  به    بدهد.  مردم 

دادنِ   دست  از  متحمل  حکمی  تحِت  است  ممکن  من  بیفتم؛  زندان 

 سالح شوم.  حقِ داشتنِ

  مردم، آزادیِ   آزادیِ  آخرین تالش برای آفریدنِ  به عنوان  لیبرالیسم

آزادیِ»جامعه« آزادیِ  اجتماع،   شده  آزادیِ  عام،    ،  پدیدار  بشر  نوع 

  است. رویای یک بشریت، یک مردم، یک اجتماع، یک »جامعه« که 

 بالغ باشد. بایست 

نمی  فرد مردم  این  که  چرا  فرد؛  قیمت  به  مگر  باشند  آزاد   توانند 

ست بلکه مردم هستند. هر چه مردم  اآزادی  دفِ اصلیِ  نیست که ه 

زمان آزادترین  در  دقیقا  آتنی  مردمِ  محدودتر.  فرد  شان آزادتر، 

آفریدند،    1اُستراسیزم  راستکارترین   خداناباورانرا  و  کردند  تبعید  را 

 وم نمودند.اندیشمند را مسم

 
که به    است   یدهگرداُستراُکن مأخوذ    یونانیاز کلمه    یبه لحاظ لغو   یزماُسْتراس 1

  یناز قوان  ییکبه    یزم. مفهوم استراسباشدی سفال م  یا  ،یماهگوشصدف،    یمعنا
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  یژهوبهان  باست  یونان . در  یدنام
  ی رأمورد،  یندادن در ا یرأو مردم در هنگام   آمدیبه عمل م گیری یرأاز مردم 

رو بر  را  م  یا  یماهگوش  یاصدف    یخود  صندوق   نوشتندیسفال  به  و 
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ند  تایش کردس اشمداریها سقراط را به خاطر وجدانگونه که آن آن 

از  باعث   برابر نصیحِت فرار  او در  تا  او یاه سشد  چال مقاومت کند! 

برای   را  حق  این  که  بود  محکوم  یآتناحمق  را  او  که  شد  قائل  ها 

 چرا در زمینی برابر اگر نبود    کنند. در نتیجه او قطعا مستحق آن بود؛

ایستادیآتنبا   آنا  ؟ها  از  که    نچرا  را  آنچه  او  اگر  نشد؟  بود، جدا 

میدامی یا  بنست  چنان  توانست  برای  حقی  هیچ  و  ادعا  هیچ  داند، 

نمی قائل  اینکهقاضیانی  نکرد  شد.  فرار  بود،   ضعفِاز  تنها    او  او 

ها دارد، یا این نظر که  ی آتناو در اینکه هنوز چیزی مشترک با    توهمِ

. اما او به شخصه خودِ است   ن مردمآعضوی از    صرفاو،  او یک عض

ب مردم  می این  و  تنها  توود  خانست  قاضیِ  هیچ  خودش  باشد.  ود 

نبود و او واقعا خودش حکمِ عمومی بر خودش   ورای او  ایقاضی

 
← 

دند که وضع کر  یدادن به کسان  یگوشمال  یبرا  هایقانون را آتن  ین. اانداختندیم
م  یشب قدرت  قدرت    یافتندی از حد  از  مردم  احساس خطر    هاآن  حسابی بو 
  گرفت، یرار معامه ق  سوءظناز افراد مقتدر مورد    یکیکه    ی. در صورتکردندیم

آن منوط    یو اجرا  شدی بلد م  یقانون به مدت ده سال از شهر نف  ینبه موجب ا
شرکت    یرأ  اخذدر هنگام  اقل شش هزار تن از افراد شهر،  بود که حد  ینبه ا

 م. – داشته باشند.
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بایست  می  او  قرار داد.  1را رسما بیان کرد و خود را سزاوار پریتانیوم 

می  همان  نمیبه  خود  علیه  را  مرگی  حکمِ  هیچ  و  خواند،  چسبید 

ا او خود را م 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  دیدمردم  را  خود  او  اینکه   قدرت. 

  حق آمد( یا مادونِ یک  )قدرتی که در برابرِ آن به تنهایی از پا در می 

وسواسِ   ینچنبود.    لتفضید، خیانتی علیه خود بود: آن یک  اقرار د

معروف ده شده است ک  مشابهی نیز توسطِ راویان به مسیح نسبت دا

از  است   استفاده  بر  قدرتاز  که  بهشتیلژیون ی  داشت،  اش  های 

امنیِت سفرش اجتناب کرد . لوتر کاری خوب و هوشمندانه کرد که 

را برای خودش به شکلی صریح تضمین کند و سقراط باید    2به ورمز 

او قاضیِ خود است. فقط  هستند،    شادشمنانا  ه ی آتنکه    دانست می

»حکومِت-خود یک  ازاین  قانون«  فریبیِ  این  می   دست،و  به  بایست 

 بوده است. قدرتی داد که آن رابطه، رابطه آگاهی راه می

 
مقدس خودش را داشت که    آتشدر یونان باستان هر ایالت، شهر یا روستایی   1

سرزندگی   و  اتحاد  بود.    آنی  جامعهنمایشگر  نگاه    آتششهر  روشن  همواره 
یتانیوم نام داشت و شد پریمدر آن نگاه داشته    آتششد. ساختمانی که  یمداشته  

 ل سکونت شخص اول شهر یا روستا نیز بوده است. احتماال مح
 م. –شهری در آلمان  2
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یافت. چرا؟  کاری و دسیسه یب فربا   پایان  یونانی  آزادیِ  که  بود  ها 

می هنوز  عادی  یونانیانِ  اتوانسچون  نتیجه   ندکیتند  آن  منطقی  به  ی 

قهرم حتی  که  یابند  اندیشه دست  نمیانِ  نیز  سقراط،  توانست شان، 

از  کردن  استفاده  برای  راهی  جز  چیست  فریبکاری  کند.  استنتاج 

توانم »برای منفعت شخصی«  چیزی بدون خاتمه دادنِ به آن؟ من می

ه  »استفاد  دربینید این موضوع  طور که میهمانرا هم اضافه کنم، اما  

خدا را   انی هستند که کالمِشناسقرار دارد. این فریبکاران دینکردن«  

می »تحمیل  و  گرفته«  زور  شدنِ«  »به  »تاسیس  خاطرِ  به  اگر  کنند«؛ 

نبود خدا  میآن   ،کالمِ  را  چیز  چه  بگیرند؟  ها  زور  به  بایست 

به    لرزانند و که فقط »نظمِ بنا شده« را می  ییهااند آن لیبرال همچنین

می آنزور  منحرف  ناگیرند.   ونهمچهستند    کنندگانیهمه 

میمنحرف  تشخیص  حق  را  قانون  سقراط  قانون.  داد؛  کنندگان 

کردند. اگر با وجودِ این  حق و قانون را ابقا می   یونانیان دائما اختیارِ

شان، هر کس از  از منفعت   که در هر حالخواستند  ها میشناخت، آن 

آن  کند،  دفاع  بوخودش،  مجبور  دنقت  به  کردنِ ودند  منحرف    بال 

دسیسه یا  آلکیبیادس   قانون،  باشند.  دسیسه  1کردن  باهوش که  گری 

 
 یالد از م  پیش  404  مرگ  -  آتن  در  450)زاده    یدسمبوناسک  ینیوکل   یبیادسآلک 1

  و از شاگردان سقراط بود.  یآتن  یسخنران، فرمانده جنگ  یاستمدار،( سیگیهدر فر
 م. –



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

433 

 

»تباهیِ دورانِ  می   آتن«  بود،  نمایش  لیساندررا  و    1دهد؛  اسپارتی 

شده  یونانی  عموما  چیزی  به  تبدیل  دسیسه  که  دادند  نشان  دیگران 

تا  نی  رد، قرار دایونان    هایدولت یونانی که در آن    قانونِبود.   از بود 

و تحلیل    وندها منحرف شهمین دولت   توسط خودمداران در درونِ

یونان    آزاد شود، مردمِ  افراد  سقوط کردند تا قدرتِ  هادولتد و  نرو

کرد  اهمیِت  ،2سقوط  افراد  در   چون  مردم  این  به  نسبت  کمتری 

همه  کلی  حالت  در  بودند.  قائل  خودشان  با  دولت مقایسه  ها، ی 

خاطر  لیک  ها،نامه اساس به  شده  طلبیِیه تجزساها  غرق  فرد افراد  اند؛ 

هر   دشمنِ  هر  عمومیتناسازگارترین  و  گره  هر  بیان  و    بندی ،  به 

کنند که انسان  ست. تا به امروز هنوز مردم فکر میاهر قیدی    دیگر

  است.   هر »بندی«  مرگبارِ  دشمنِ  که  نیاز به »بندهایی مقدس« دارد: او

هنوز پاره نشده نمانده است، نشان    بندی  دهد که هیچ تاریخ نشان می 

 
م  یشپ  953)مرگ    یساندرل 1 اسپارتیالداز  ژنرال  و  ی(  ناوگان    یبود.  رهبر 

در   که  بود  م  یش پ  405هسلپونت  اگوس  یالداز  نبرد  آتندر  را    یانپوتاموس 
 ید نما  یمرا وادار به تسل  های. در سال پس از آن او توانست آتنشکست داده بود

  رگییچ  اشزندگیدهه    ین. او در واپسیدرس  یان پلوپونز به پا  گجن  گونهیناو  
 م.  – .یدشکل بخش  یوناناسپارت را بر سراسر 

ین دستورزبانی به صورت مفرد و به  ی »مردم« برخالف قواندر چنین متنی واژه 2
ای با نهاد  رود و استفاده از فعل مفرد در جملهعنوان یک هویِت منفرد به کار می 

 م.  –ای نیست و عمدی است. »مردم« اشتباه تایپی با ترجمه
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انسانِمی که  همهیخستگ  دهد  برابر  در  خودش  از  انواع  ناپذیر  ی 

کند؛ و هنوز مردمِ کور شده، بندهای جدیدی را یکی بندها دفاع می 

می  دیگری  از  وپس  می  اندیشند  فکر  بندی    کنندمثال  کسی   از اگر 

قانونِ میاسا  آنچه  آزاد  را، یکخواسیِ  اساسی   بندِ  نند  قانونِ    زیبای 

بند درست  ، آن تحمیل کندها  بر آن   ،را به نظر میرا یافتهها  آید اند. 

به آرامی   ، 1«   -  -  -  »بندهای اطمینان میان  های تزیینی، این  که روبان

فراتر از اند که  نکردهاما مردم هیچ پیشرفتی    ،اندسست شده تاحدی  

 . باشدراب و یقه بند تا بند جویش پهای رشته 

 .هر چیزِ مقدسی یک بند، یک قید است

مقدسی چیزِ  قانون    هر  منحرفانِ  باید  توسط  یا  است  شده  منحرف 

ی ی کنونی ما این منحرفان را در همه شود؛ در نتیجه زمانه بگونه  این

قانون،   ها مسیر را برای شکستنِها چندین برابر کرده است. آن حوزه

 کنند.ی قانونی آماده مبرای بی

سفسطهینآت و  فریبکاری  به  متهم  که  بدبختی  میهای  شوند! گری 

! آن بهترین امتیاز شما بود، اولین یگریسه دس  ، بهآلکیبیادسِ بدبخت 

 
 م.  –ش سانسور شده است. 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 باش  مردمِخواستند  داشته  آزاد  کسانی  یونانیِ  اولین  شما  ند؛ 

 گمان بردید.  خودتانادیِ  چیزی از آزبودید که به 

آن  از  مردم  که  را  باشند،   اشسلطنتهایی  باالتر  گردن  و  سر  یک 

می شهروندانسرکوب  علیه  استراسیزم  با  حد که    یکند،  از  زیاد 

عقاید    کلیسا، با تفتیشِ  ، با تفتیشِ عقاید علیه مرتدینِهستند  قدرتمند

 کاران به دولت.ت یانخعلیه 

-خود دهد؛ »اهمیت می  ازِ وجودِ خویشبرا  تنها به  از آنجا که مردم

می پرستانهوطن گریِ  قربانی درخواست  همه  از  را  این  «  بر  کند. 

اهمیت است، هیچ  بی   ، نزد اواست   در خودشاساس، آنچه هر کس  

  دهد تواند انجام  است، و آنچه فرد و فقط فرد باید انجام دهد را نمی

نم دیگر  عبارت  به  کند،  تحمل  حتی  حساب  د  فرتواند  ییا  به  را 

همهآورد مردم.  همه های  دولت ،  به    های  ناعادل   خودمدارنسبت 

 .هستند

 
 م. – باستان یونان نویسیتراژد یلش اِ یا یسخولوسآ 1
 مانده  یاست که آثارش تا زمان ما باق  زبانیونانی  نگاریختار  یننخست  هِرودوت 2

 م.  –است.
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تواند آن فرد نمیوجود دارد که    حتی یک موسسهتا زمانی که هنوز  

قلمرو خورا منحل سازد به خودو    د،  است.   تعلقِ  بسیار دور  هنوز 

می که  چگونه  زمانی  باشم  آزاد  خمی مثال  توانم  با بایست  را  ود 

یک قانون مقید  به  یک اساسنامه،  به  وگندی به یک قانون اساسی،  س

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 »حدی  که  کنند  رشد  مخدوش    سازیِهمتوانند  را  جامعه 

 ؟ گ( «)ویتلینسازندن

 .خواهد کرددعوت  برخاستنبه  ران م ،و نوعِ انسان  مردمانسقوطِ 

زنگ  هستم،  نوشتن  حال  در  که  اکنون  حتی  صدا بشنو،  به  ها 

ی آلمانِ عزیزِ صدساله ها فردا به خاطر فستیوالِ وجودِ  ، آن انددرآمده 

ید، ناقوس را به صدا درآور. به صدا  خواهند کردما جرینگ جرینگ  

ت  ا انگار که زبان  ،آییی کافی موقر میازه 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:    آلمانی و مردمانِ

همه   شاید  که  نشو،  بلند  هرگز  دیگر  و  بخواب  بلندی!  زندگی  چه 

این مدت طوالآن  بتوانند آزاد  ته د نگاه داشنی در قیوهایی که در  ای 

 ا بلند کنید! ر منمرده است.  مردمشوند. 
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ی تو چه بود؟ آن لمان، شکنجه آی  شدهمردمِ بسیار شکنجه  !1ای تو

فریند،  اتوانست برای خودش بدنی بیای بود که نمیی اندیشه شکنجه 

میشکنجه  راه  که  روح  یک  هر  ی  در  و  هیچ    خوانخروس رود  در 

. تو در  رنجدمیشدن  مچنان برای رستگاری و کامله شود و  می   محو

کرده زندگی  طوالنی  زمانی  نیز  عزیزمن  شبح  ای  تو  ای   !ای، 

این تصور می  پیش  !ی عزیزاندیشه  ی رستگاریِ تو  کردم که واژه از 

یافته  کشف    کهام،  را  سرگردان  روحِ  آن  برای  استخوان  و  گوشت 

شنیدمکرده سپس  می  ام.  صدا  زنگ که  به  ه دهند،  را  تو  که  ایی 

راهنمایی   ابدی  شد،  کردندمیاستراحتی  محو  امید  آخرین  سپس  ؛ 

، سپس من دندهای آخرین عشقْ مرده و ناپدید شنوشته سپس دست 

اند خارج و از درِ زندگان  ی که اکنون مرده نی آنا شده ی ویران از خانه 

 م. دوارد ش

 برحق است. چرا که تنها هر آنکه زنده است،

ستمگرانه  یلیون ساله؛ بدرود تو ای کسی که مویای چند  بدرود ای ر

 ت هزار سال حکومت کردی!ابر فرزندان

 
 م. –نویسنده این پاراگراف را اندکی به لحن کهنِ انجیلی نوشته است.   1
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می گور  به  را  تو  خواهرانفردا  زودی  به  به  اسپارند؛  مردمان،  ت، 

همهادنبال  وقتی  اما  آمد.  خواهند  آنت  دنبالی  به  آن  آمدندت  اها   ،

نوعِ من   زمان  و  است  شده  دفن  آنِ  بشر  من بود  خواهمخود    از   ،

 هستم آن وارثِ خندان! 

------- 

واژه  Gesellschaftی  واژه در  دارد  )تاالر(   Salی  )جامعه(  .  ریشه 

می  بر  در  را  زیادی  اشخاصِ  تاالرْ  یک  تاالر  اگر  پس    سبب گیرد، 

و   هستندها در جامعه  آن   باشند.  شود که این اشخاص در جامعهمی

در شکلاکثر  حد گفتگو  سنتبا  جامعه میهمانیسخنانِ  یِ  های  را  ای  ، 

واقعی   یمراوده  نوبت بهکنند. زمانی که  تاسیس می   در آن میهمانی

چیزی   ، باید به عنوان چیزی مستقل از جامعه نگریسته شود:رسدمی

رخ دهد یا بدون تغییر دادنِ طبیعِت آنچه جامعه نامیدند، تواند  که می

یز یک  ردمی الل نبه عنوان مهایی که در تاالر هستند، حتی  . آن نباشد

وقتی یکدیگر را تنها با عباراتی توخالی از تواضع، از    حتی،  اند جامعه 

افراد   «1کُمِرسیومِ، »کنند. مراوده دوسویه بودن است، کنشِسرْ باز می 

 
وط به روم باستان است. اصطالح اشاره دارد کمرسیوم یک اصطالح قانونی مرب 1

اجتماع  ا قاعدهبه   آن  خود  اعضای  برای  تنها  اجتماعی  هر  قانون  که  عمومی  ی 
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جامعه   فقطاست؛  مجسمه   اما  حتی  و  است  تاالر  در  های اجتماعی 

مردم عادت    .«اند مع شدهها »ج تاالر نیز در جامعه هستند، آن ی  موزه

»آن کرده بگویند  که  هم  اند  با  را  تاالر  این  اما    ؛اند«کرده  1اشغال ها 

را  مسئله  ما  تاالر  که  است  این  اصلی  خودی  اینجا    در  تا  از دارد. 

موضوع مطرح  . در اینجا این  گفتیم  ی جامعهی طبیعیِ واژهمشخصه 

 می سو سط عامل  بلکه تو  ،امعه از من و تو تولید نشدهکه ج   شودمی

می پیوند  هم  به  را  دوتا  ما  شده  که  حاصل  عاملِ است  زند  فقط    و 

 آفریند.آفریننده است که جامعه را می  یسوم عامل

هایی که از بودنِ در نشینیِ زندان )آن ی زندان یا یک همیک جامعه 

 آن نسبت به  . در اینجا  ت گونه اسدقیقا این  برند( می  2یک زندان لذت 

م صرفا  بیشتر    ،تاالر  نیِاکموردِ  حالِت  عاملِتوجهقابلبا  از  سوم    ی 

می دیگر  برخورد  زندان  بلکه فقط  کنیم.  نیست  فضا  یک  معنای  به 

که  افضایی   ساکنینست  به  را  میارجاعی  بیان  چ کنداش  آنجا :  ون 

این زندان است که برای زندانیان  نها  ت او  بدون آن   ؛مقدر شدهبه  ها 

 
← 

ویژ حقوق  سردرمدار  کمرسیوم  ندارد.  حقوقی  غریبه  یک  و  که  است  بود  ه 
 م. –ی التین از ابتدا دارا بودند. شهرها

1Habeninne - م.  –شتن است. نای تحت الفظیِ در میان خود دابه مع 
 م. –ینی در لذت است. نشهمدر اصل به معنای  Genosseی واژه 2
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ن جمع ر آکسانی که د چه چیز به  یک ساختمان خواهد بود.    صرفا

ست که زندان، چون تنها به  ازند؟ بدیهی  اند، مهری یکسان میشده 

زندگی   روشِاند. حال چه چیز  زندانی   ن ی زندان است که آناوسیله 

ها ی آن کند؟ زندان! چه چیزی مراودهیین میی زندان را تعدر جامعه 

می  معین  زندان؟    سازد؟را  هم  بار  این  آنا احتماال  توانند  می  نمسلما 

تنها تا جایی که زندان به آن    به عبارت دیگر  ، به عنوان زندانی  فقط

می شوند دهداجازه  مراوده  واردِ  اینکه  ،  اما  خودشانآن ؛  مراوده    ها 

تواند پدید آورد؛ برعکس،  ی من با تو، این را زندان نمی ، مراودهکنند

مراوده   زندان چنین  علیه  و  باشد  مراقب  خالص ی  باید  و    شخصیِ 

ای گونه است که واقعا مراوده و تنها این) ای نگهبانی دهد  انهخودمدار

کاری   کنار هماینکه ما در    زندان برای  گیرد(. شکل می  و تو  بین من

اجرا   ماشیرا  راه  کنیم،  را  موجب نی  را  چیزی  هر  کل  در  اندازیم، 

می  تدارک  حتما  یک   .بیندشویم،  که  کنم  فراموش  من  اگر  اما 

کهام  زندانی  تو  با  من    و  نمیمثل  نظر  در  را  مراوده گیریآن  وارد   ،

زندان نباید باعِث آن شود اندازد و نه تنها  شوم، زندان را به خطر می 

های ه همین دلیل مجلسِ فرانسوی . بکه حتی نباید به آن اجازه دهد

گیرد تا زندانِ انفرادی را اخالقی تصمیم می گون و دارای ذهنِقدیس

و  مع کند  قدیسا رفی  تا نیز  ن  دیگر  کرد  خواهند  را  کار  همین 

و   تی مقررشکنانه« را قطع کنند. زندانی بودنْ وضعی ی اخالق»مراوده 
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آن انجام گیرد.    برای صدمه زدن بهنباید  مقدس است، و هیچ تالشی  

همان  است  مجازات  قابل  نوع،  این  از  ضربه  هر کمترین  که  طور 

شود  افسون    بایست مین  نسان اکه با آمقدسی    شورشی علیه هر چیزِ 

 گونه است.و در زنجیر باشد، این 

نیز   از جامعه را، یک هم مثل تاالر  زندان  نشینی را، یک یک شکل 

، ایمراودهو نه هیچ    ؛دهدمی  تشکیل  ( را  انجمن کار  مثالانجمن را ) 

را. برعکس هر اتحادی در زندان   اتحادیهیچ دوسویه بودنی، هیچ  

در شرایط    قشه« را در بر دارد کهی یک »نفه دْ خطرِ نطدر درونِ خو

 و ثمر دهد.  بجهدمطلوب ممکن است بیرون 

طور  همین  و  شودی نمبا این حال فرد معموال داوطلبانه وارد زندان  

به آزادی  ای  بلکه میلِ خودمدارانه   ،ماند لی کم داوطلبانه در آن میخی

عیان خواهد شد  پرورد.  می   ی شخصی، مراوده که  نتیجتا خیلی زود 

ی زندان دارد و تمایل به محو کردنِ این  ای خصمانه با جامعه رابطه 

 . خواهد داشت  جامعه، این حبس مشترک

-؛ انجمنهایی بگردیم نپس در نتیجه بگذارید به دنبال چنین انجم

نظر می   هایی به  با خوشنودی  اوطلبانهد آید  که  خواهیم که در  می   و 

مان  انههای خودمدارانگیزه   ها را بان بخواهیم آ  ها بمانیم بدون آنکهآن 

 در خطر قرار دهیم.
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نیاز،  خانواده مورد  نوعِ  از  انجمن  عنوان یک  عنوان    به  به  را  خود 

دهد. والدین، زن و شوهر، کودکان، برادران و  می اولین مکان پیشنهاد  

ارائه  شکلدهندهخواهران،  یا  کل  یک  خانواده دهندهی  یک  اند. ی 

خویشاوندانِ غیرمستقیم نیز اگر به حساب   ،نِ آنتر کردریض برای ع

یک  تنها زمانی    برای خدمت ساخته شوند. خانواده ممکن است  آیند  

حقیقی   خانست  ا انجمنِ  قانونِ  پارسایی که  خانواده    1واده،  عشقِ  یا 

همه  که  توسط  فرزندی  رعایت شود.  آن  اعضای  او،ی  والدین،    نزد 

فرزنانمیت شدهاه برادران و خواهران بی ؛ چرا 2بوده استد  د، یک 

بودن نمیاکه فرزند  نشان  موثر  را  دیگر خود  رابطه دهد، و  ش  ی  از 

بیمدت معنای  ناف  بندِ  با  فرزند  و  مادر  پیشِ  ندارد.ها  اینکه    شتری 

می زندگی  بدنی  اتصالِ  این  با  زمانی  عنوان یک   است،  کردهفرد  به 

ناپذیری  برگشت طور  به    اونجا  واقعیْت قابلِ رد کردن نیست؛ و تا ای

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  واژه 1 وفاداری  التین  زبان  در  ندارد.  مذهبی  بار  اینجا  در  رفته  کار  به  ی 

شده اما  یمخانواده که منظور این جمله است چیزی شبیه »پارساییِ فرزند« گفته  
، آنی  ترجمهگاریِ آن ترجمه شد. برای  ی دیگر تنها پارسایی یا پرهیزاهزباندر  
گذاواژه کنار  و  داشت  مذهبی  بار  »پرهیزگاری«  عبارت  ی  خودِ  شد.  شته 

 م.  –جا قابل جایگذاری است. »وفاداری به خانواده« نیز در این 
 م. –یعنی اکنون دیگر نیست.   2
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به    ،کنندی خود میخانواده را وظیفه  ماندگاریِزمانی که    فقطافراد  

 کار محافظه   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 برای  مقدس  و  محرز  باید  چیز  خودِ    ؛یک 

تا زمانی    بماند،یا رساتر از آن پارسایی. اینکه خانواده باید  خانواده  

خود را این عضو  هد بود که  ناپذیر خوابرای عضوِ آن حقیقتی خدشه

خودمداری آن  است،    دشمنِکه    ایاز  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 

علیه   »مجرمی«  به  عالقه می  آن تبدیل  نباید  وقت  هیچ  او  ای شود: 

بآخصومت  نسبت  دنمیز  خانواده  کند،  ه  نامناسب   مثالبال  ازدواجی 

آبرو کرده ه این کار را انجام دهد »خانواده را بیشکل دهد. کسی ک

 .دست و ازاین«،آن را در رسوایی قرار داده«، »است 

کافی نداشته باشد، او    ی خودمدارانه قدرتِحال اگر در فرد، انگیزه

ازدواجی  کندمیتبعیت   می  و  مطالبه ده شکل  با  که  خانواده  د  ی 

باشد، داشته  برمیمرتبه  همخوانی  را  موقعیت د  گزینای  با  ش اکه 

 .نهد«؛ خالصه اینکه او »خانواده را ارج می کند همسازی
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هایش بچرخد،  اگر برعکس خونِ خودمدارانه با شدتی کافی در رگ

 و قوانینِ یه خانواده شود  « علدهد که تبدیل به »مجرمی او ترجیح می

آنا  از  کدامیک  بیندازد.  دور  را  من    نآن  قلِب    ترند، خوبیِ یک نزدبه 

شماری هر دو در صلح کنار هم ی ب  یا خوبی من؟ در مواردِخانواده  

منفعِتمی هم   مانند؛  و  خانواده  است  من  آنِ  از  پس  برعکسزمان   .

کنم یا فکر می  خودخواهانهکه آیا من    بگیرمسخت است که تصمیم  

خاطرِ    حتیشاید    ؛جمع  نفعِ برای   به  خود  به  خودبینانه  روشی  به 

گویم. اما روزی خواهد رسید که ضرورتِ یازخودگذشتگیْ تملق م

که   زمانی  لرزاند،  خواهد  مرا  تصمیم  درخِت    خواهممییک 

.  توهین کنم  والدین، برادران و خویشان  هب  و  خانوادگی را ننگین کنم

ک آن  شد  خواهد  واضح  اکنون  چه؟  چگونه وقت  من  اعماقِ   ه   در 

پارسایی هرگز برای ؛ اکنون آشکار خواهد شد که آیا  امآماده م  اقلب 

یا نه، اکنون آن خودخواه دیگر   است   من باالتر از خودمداری ایستاده

تواند پشِت ظاهرِ غیرخودخواه پنهان شود. آرزویی در روحِ من نمی

بیشتر رشد می بر می به ساعت  تبد خیزد، ساعت  تا  به عشق  کند  یل 

-کیست که در اولین برخورد به این فکر نکند که کوچکگردد.  می

اندیشه  نتیجهترین  به  احتماال  که  خانواده  ای  روحِ  با  مخالف  ای 

می درون)پارسایی(  در  دارد؟  انجامد،  آن  علیه  تخلفی  اصال  اش  نه، 

شود؟  ی اول نسبت به موضوع آگاه میچه کسی فورا در همان لحظه 
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. عشقِ سرکش  گونه است نیز اینو ژولیت«    در »رومئو  برای ژولیت 

نمی  رنهایتا  و  تواند  شود  می  بنایام  خراب  را  شما پارسایی  کند. 

شخصی  می خواسِت  خاطرِ  به  این  مسلما  خانواده  اگویید  که  ست 

عشق را  هایی  آن  صدای  به  پارسایی  جای  به  و  هستند  خودسر  که 

می گوش  می  ،دهندخود  دور  خود  آغوش  ی هاستان پروتدازد.  اناز 

  به کار بردند ها  ولیک همین بهانه را با موفقیِت بسیار علیه کاتنیز  نیک  

آن را در درون تنها طفره رفتن است و  این  اما  باور کردند.  تا    ،شان 

کنند باز  خود  سرِ  از  را  کاتولیک  ،تقصیر  بیشتر.  چیزی  برای  نه  ها 

بیرون    هبرا از آن  بودند و مرتدین    قائلپیوندِ عمومیِ کلیسا حرمت  

می آنا  ،کردندپرتاب  اندازه  ن چون  کافی  به  پی  کلیسا برای  یوندِ 

شان را فدای آن کنند؛ بنابراین اولی قائل نبودند تا اعتقاداتحرمت  

)به داشت چون آن پیوند، کلیسای کاتولیک  پیوند را محکم نگاه می 

دیگر   آن عبارت  برای  متحد(  یا  عمومی  بود؛  کلیسای  مقدس  ها 

به  برعک  1دومی بیس  که  پیوند  کسانی  مثل  درست  کرد.  حرمتی 

شان را  ها بیرون پرتاب نشدند بلکه خودشان راهپارسایی ندارند. آن 

شان باالتر از پیوندِ یخودسرانگشان، به  به بیرون باز کردند؛ به عشق

 خانواده ارزش دادند. 

 
 م.  –متحد اعتقاد چندانی نداشتند. ها هستند که به کلیسای منظور پروتستان  1
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به ت  زند که نسبسوسو می  اما اکنون برخی اوقات آرزویی در قلبی

یرْ خود را  پذسازش . دخترِ  است کمتر خودسر و عاشق    ژولیت قلِب  

کند. کسی ممکن است  خانواده ارائه می برای آرامشِ  قربانیبه عنوانِ 

بگوید در اینجا نیز خودخواهی غالب آمده است، چرا که این تصمیم  

احساسی   آن  آناز  در  که  گرفته  سازش  سرچشمه   حس پذیر  دخترِ 

را   خودش  به زمانی که آرزوی  اده نسبت با خانو  دِاتحا  در  که  کرده

بودبرآورده سازد، راضی اینتر خواهد  است  اما . ممکن  باشد؛  گونه 

نشانه  مطمئن  اگر  پارسایی باقی  ای  برای  خودمداری  که  باشد  مانده 

است  شده  علیه  چه؟    ،قربانی  که  آرزویی  شدنِ  قربانی  از  پس  اگر 

ای از یک هانِ خاطرن به عنوناآسایشِ خانواده بود، این موضوع همچ

چه؟  »قربانی ماند،  باقی  مقدس  بندِ  پیشگاهِ  در  دخترِ  گری«  اگر 

ارضاسازش  از  این    نکردنِ  پذیر  با  و  داشت  آگاهی  خودْ  خواسِت 

داد  قرار  قدرتی واالتر  مادونِ  را  قربانی    ،حال خود  و  مطیع  او  چه؟ 

 بست! اری پارسایی قلمرواش را روی او به کشد، چرا که خرافه 

شود و از قلِب خودمداری پیروز شد، اینجا پارسایی پیروز می   جاآن

ریزد؛ در آنجا خودمداری قدرتمند بود و در اینجا  خودمدار خون می 

اما آن ضعیف، که ما مدت  ، همان شناسیممی  او را   ست ا  هاضعیف. 

ش ااست. خانواده برای آنان، برای اعضای ضعیف  ازخودگذشتهفردِ  

قا چوناهمیت  است  خانواده  آن   ئل  به  دارندها  به خودشان  تعلق   ،
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نمی اهمیت  به خودشان  و  ندارند  هگل تعلق  مثال   1دهند.  عنوان  به 

می زمانی   وظیفهکه  واسطه خواهد  در  ی  انتخاب  گری  به  ازدواج 

 .کندتایش می س، این ضعیف بودن را والدین گذاشته شود

میانِ دیگر  ر  د  یزه آن نفرد ب  مقدس که  خانواده به عنوان یک انجمنِ 

ها اطاعت بدهکار است، عملکردی قضایی نیز در چنته دارد؛ انجمن

خانواده  »دادگاه  الکسیس   2کابانیس در    مثالای«  چنان  ویلیبالد   3اثر 

پسرِ   خانواده«  »شورای  نام  به  پدر  آنجا  در  است.  شده  توصیف 

اندازد  میگذارد و او را از خانواده بیرون  ودسر را میان سربازان می خ

این   با  خانوادهتا  مجازاتْ  لکه عملِ  سازد.  داری  پاک  دوباره  را  شده 

دارد،  پایدارترین توسعه  قرار  قانونِ چینی  ی مسئولیِت خانوادگی در 

 ی خطای فرد را بدهد. براساس آن کل خانواده باید کفاره

به   آن امروزه،  ندرت  به  خانواده  قدرتِ  بازوی  حال  پیش هر  قدر 

تِ مرتدین را دست بگیرد )در بیشتر  ی مجازابه طور جد  رود تامی

 
و 1 ف  یدریشفر  یلهلمگئورگ  آلمان  یلسوفهگل  از    یکیو    یبزرگ 

 م. –.  یآلمان سمآلییدها 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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فردِ گیرد(.  موارد دولت حتی علیه محرومیت از ارث هم موضع می

)مجرمِ علیه خانواده  به    مجرم  می  قلمروِخانواده(  فرار  و  دولت  کند 

کند و مریکا فرار میآدولتی 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  می   دولت  محافظت  این خانواده  دولت،  چون  شود 

»گرحفاظت اربابِ   می تقدس،  خانواده  مجازاتِ  از  را  را    ،گیرد«  آن 

میبی میحرمت  حکم  و  اسکند  »انتقام«  تنها  این  که  او دهد  ت: 

چرا که در برابر    ،کندحقِ مقدسِ خانواده را مهار می   ات را، اینمجاز

برابر »تقدسِ«   از آن دولت است، در  برابر آنچه  از اوست، در  آنچه 

بازد و به محض اینکه  انواده همواره رنگ میاو، تقدسِ فرودسِت خ

دهد. ش را از دست میادر تقابل با تقدسی واالتر قرار گیرد، ارزش

ملت  دو کوچک  دهدیاجازه  تقدسِ  خانواده  تا  نبودِ ترِ  صورتِ  در 

بماندتقابل   فرمانِ    ؛باقی  خانواده  علیه  حتی  مخالف  شرایطِ  در  اما 

می عنوان  جرم  به  و  مح  مثالدهد  به به  را  پسر  والدینْ  آنکه  ض 

را مطالبه    انپسر انکارِ اطاعت از آن از  جرمی علیه دولت اغفال کنند،  

 کند.می

و در دولت اربابی برای    شکسته انواده را  ی خ دهامدار بن خب، خود

علیه روحِ شدیدا هتاکِ خانواده یافته است. اما اکنون   خود  محافظِت
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ها که در آن تله  جدید  ایجامعه   سوی  ؟ مستقیم بهگریختهکجا  به  او  

انتظار    با  هایی مشابهو دام  اش ی خودمدارآنچه از آن گریخته است، 

امعه است نه یک ک ج همان شکل یلت نیز به  کشند. چون دورا می

یک   او  )»پدرِتوسعه   یخانواده اتحاد؛  است   مادرِ   -کشور    یافته 

 کشور«(. فرزندانِ -کشور

------- 

شود شبکه و بافتی از وابستگی و هواخواهی آنچه دولت نامیده می 

یک  ا به  داشتن تعلقهمبهست؛  آن،  تعلقهماست،  در  که  داشتنی 

که  آن  قرهایی  هم  متناسب    خود  گیرند،یمار  کنار  یکدیگر  با  را 

: این  اندوابسته کنند یا به بیان کوتاه به یکدیگر به شکلی دو سویه  می

ست. فرض کنید که پادشاه، که اختیارِ او به همه ا   گیوابستاین    نظمِ

اختیار قرض می تا جارچیْ  باال  ناپدید شود: همچنان  از  ی  آنان دهد، 

درش نظم  خواسِت  اکه  بیدار  ران  نظم  علیه  ست،  های نظمییب ا 

نظمی پیروز شده بود، دولت به دارند. اگر بیوحشیگرانه برپا نگه می 

 رسید. آخر می

ی عشق، که خودمان را با یکدیگر متناسب کنیم،  ندیشه اما آیا این ا

واقعا می باشیم،  وابسته  هم  به  و  بچسبیم  یکدیگر  به  ما  که  بر  تواند 
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درک شود، به    عشقصورتِ  ت باید به  ن اساس دولپیروز شود؟ بر ای

صورتِ بودن برای یکدیگر و زندگی برای یکدیگر و برای همه. آیا 

از دست خواسِت شخصی  شویم،  ه میزمانی که با خواسِت نظم همرا

به  شود،  رود؟ آیا زمانی که نظمْ توسط اولیای امور محافظت مینمی

کس »بر سر    یچه   ت تاب اسمراقزمانی که اولیای امور    عبارت دیگر

به شکلی خردمندانه توزیع و   گَلهزمانی که    «؛راه دیگری قرار نگیرد 

چیز شود، مردم رضایت ندارد؟ به همین دلیل است که همهمنظم می 

 !گویندمیاین بهترین نظم دولت به  در »بهترین نظم« است و 

بدون    ،هستند،  بسازیمها را  های ما بدون آنکه ما آن جوامع و دولت 

از قبل مقدر و تاسیس شدهد ما متحداتحا یا مستقند،  النه روی اند، 

ناشدنی علیه ما خودمداران  به شکلی منحل  ؛ آنان1ایستند پای خود می

شده  مبارزه تاسیس  هماناند.  امروز  جهانِ  علیه  ی  شد  گفته  که  طور 

جهت موسسات » کج «  به  مردم  هنوز  است.  شده  این گیری  فهمیِ 

باید با چیزی فقط    است ن بنا شده  آنچه اکنو  اند کهفته موضوع خو گر

ب سیستمِدیگر،  یک  نبرد  شده -تاسیس -بهترْ  ا  اما  گردد.  تعویض   ،

علیه  می باشد،  هم  تاسیسات  خودِ  علیهِ  دولت  دولت تواند  یک  نه   ،

 
ن 1 این  است  ریشهبهتر  که  نشان شود  اینجا خاطر  در  »تاسیس کته  لغِت  دو  ی 

 م.  –گردد. یبرمشدن« و »دولت« در زبان آلمانی به »ایستادن« 
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یک   دیگر  این  فعلی؛  دولِت  شرایطِ  شبیهِ  صرفا  چیزی  نه  خاص، 

کنند بلکه  قصد    ای آندم بر که مر نیست  »دولت مردم«(    مثلدولت )

شدن  ا  هاآن  اتحادِ متحد  هر ست،  سیالِ  همیشه  شدنِ  متحد  است، 

دارد:   بدون همکاری من وجود  است. دولت حتی  ایستاده  که  آنچه 

باید  شوم، در آن تحِت اجبارها بزرگ می من در آن زاده می  شوم و 

و  گیرد  او مرا جهت »مساعدتِ« خود در دست می  .»با آن بیعت کنم«

 دولت، کمبودِ یساتِ مستقلِام. بنابراین تاسزنده رحمِت« او  من به »م

می بنیان  من  در  را  »رشدِ  استقالل  یک  عنوان  به  آن  وضعیت  نهد؛ 

من آزادانه   است که طبیعِت   دارای این خواست آن،    ندامگانِ طبیعی«، ا

 رشد نکند، بلکه برای تناسب با آن بریده شود. 

،  عی آشکار شودشدی طبیشد که در رممکن است قادر با  اواینکه  

بر  برش را  »تمدن«  می  من  های  کار  و  به  آموزش  من  به  او  بندد؛ 

او به من یاد    ؛دهد نه سازگار با من سازگار با خودش را می  یفرهنگ

احترام    مثالدهد که  می قوانین  اموال  ببه  به  از خسارت زدن  گذارم، 

  گانِ بهواالمرت،  ماجتناب کن  اموال خصوصی(   به عبارت دیگردولتی )

اینکه او به من   خالصه  ؛ست د-و ازاین  الهی و زمینی را حرمت نهم

می  تا  یاد  برای   نشدنیمجازاتدهد  را  خود  قلمروِ  تا  باشم، 

مالکیت،    مثال»مقدسات« »قربانی کنم« )هر چیزِ ممکنی مقدس است؛  

در بر    نوعی از تمدن و فرهنگ  هادست(. اینو ازاین  زندگی دیگران
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دولت   نددار اس  که  مرا  قادر  او  بدهد:  من  به  میت  تا    دهدرشد 

 . جامعه« ادمِیک »عضوِ خ ،« باشم ادم»ابزاری خ

به همان هم  مردم و    دولِتهم  را هر دولتی باید انجام دهد،  کار  این  

دارِ آن. تا زمانی که باقیِ ما در این اندازه نوعِ مطلق یا قانونِ اساسی

و    این کار را انجام دهد  ید با،  است   منبریم که او یک  خطا به سر می

همین یکبه  نامِ  سیاسی«    »شخِص  شکل  یا  عرفانی  به اخالقی،  را 

دهد نسبت  این  خود  باید  هستم،  واقعا  که  هر  من،  که  .  را  منی 

شیهمچون   برگرفته،    شدهپنهان   1خورِخوار   ،رپوسِت  در  بیرون  را 

دزدی  چه  تاب  آورم.  که  جهان  تاریخ  در  را  بزرگی  ام! ورده انیهای 

افتخار   هاکروکدیلها و  که خورشید، ماه، ستارگان، گربه   امدادهاجازه  

بندی شدن به عنوان من را دریافت کنند؛ جایی یَهّوَ، اهلل، و پدر رتبه

ها و در  ها، اقوام، مردم ما آمدند و در من نهاده شدند؛ جایی خانواده 

یی  جا؛  ندر شدتخمفها  و به عنوان من   ندنهایت عمال نوع انسان آمد

آمد بودن  به من  تظاهر  با  به    ندکلیسا، دولت  آرام خیره شدم  و من 

بوده  همه.   نیز  واقعی  منِ  یک  همیشه  که  اگر  نیست  شگفتی  جایی 

 
استفاده    1 رنسانس  نویسندگان عصر  توسط  که  االغِ خوارخور  داستانِ  به  اشاره 

دوشمی بر  ارزشمند  بارهایی  که  االغی  داستانِ  به  شد.  خودش  اما  بود،  اش 
ون توسطِ نویسندگان به کار  های گوناگ کرد، به تمثیلری قناعت می خوردنِ خا
 م.  –رفته است. 
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ام بایستد و تایید باشد که به آن جمع پیوسته باشد و در برابر چهره

 . ست واقعی ا  منِکند که این تویی که هستی از آنِ تو نیست و از آنِ  

است؛ چرا نباید    کردهگونه  این  ترازهمبیفرزندِ انسان، آن    نآکه    اگر

ترتیب   فرزندِ   هر این  به  دهد؟  انجام  را  آن  نیز  من   انسان  که  بود 

گاه  همواره من را باالتر از خودم و خارج از خودم دیدم و دیگر هیچ

 نتوانستم واقعا به خودم بازگردم.

نداشتم؛   باور  خودم  به  گاه  هیچ  گاهمن  هیچ  اکنون  من  باور به  ام 

دیدم. فرزند باور دارد که فقط  نداشتم، من خود را تنها در آینده می 

زمانی یک عضو مناسب خواهد شد، زمانی منی مناسب خواهد شد،  

می فکر  انسان  است؛  شده  انسان  دیگر  که  جهانی  در  تنها  که  کند 

بهترین حتی  شد.  خواهد  مناسب  نیز  چیزی  امروز  آهای  نکه  برای 

کنند که یکدیگر را قانع میواقعیت از نزدیک وارد شوند  به    بارهیک

مردم دولت،  در خودش  باید  اافرد  امثال  و  انسان،  نوع  را ینش،  ها 

بپذیرد تا یک منِ واقعی باشد، یک »شهرنشین آزاد«، یک »انسان آزاد  

یک   من را در پذیرفتنِ  نیز حقیقت و واقعیِت  نآنا   .یا حقیقی« باشد

بینند. و چه نوعی از من؟ منی که نه آن شدن می  قفِو  بیگانه ومنِ  

 ، یک شبح. تخیلیمن است و نه تو، یک منِ 
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ها را توانست بسیاری دولت طور که در قرون وسطی کلیسا می همان

دولتْ    ؛کردند، تحمل کندزندگی می به شکلی متحد  ش  ادر درون   که

ت که یاد گرف  1ه سی سال   بعد از اصالحات، به خصوص بعد از جنگِ

و زیر یک تاج گرد هم   کنداری از کلیساها )اعترافات( را تحمل  بسی

همه  اما  دولت آورد.  و  دینها  ی  هستند  موردفقط  دار  آنان   یک    از 

ی خود کند که آن  مسیحی« باشد و این را وظیفه   ممکن است »دولِت

غیرطبیعی ی نشدنرام پیوندی  تحت  زور  با  را  »خودمداران«  آن  ها، 

و  در مسیحی  آن   مثالآورد  دولِت  تمامیِ چیدمانِ  کند.  مسیحی  را  ها 

مردم هدفِ   کردنِ  بدی  مسیحی  دارد.  خود  در  دادگاه  ن را  که  سان 

آن  اجبارِ  هدفِ  مدرسه  دارد،  را  قانون  به  مردم  اجبارِ  به  هدفِ  ها 

وار  هایی که مسیحیو خالصه هدفِ محافظت از آن  -فرهنگِ ذهنی  

کنند، آوردن کنشِ می  رمسیحی عملهایی که غیکنند علیه آن عمل می

به   آن.    قدرتمندو    سلطنتمسیحی  این دولت  کردنِ  میان  در 

را نیز به حساب آورده است، او از همه، نوعِ   کلیسای زور،  ابزارها

 
در رقابییِت میییان دو مییذهب  1648و   1618  یهاسال  انیم  ییهاجنگاشاره به    1

 م. –کاتولیک و پروتستان 
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می درخواست  را  دین  از  دوپین خاصی  روحانیان    1کند.  علیه  اخیرا 

 . »آموزش و پرورش به دولت تعلق دارد« :گفت 

به    هر چیزیما  مسل باشد، یک مسئله که  مربوط  اخالقیات  ی بنیانِ 

ازاینادولتی   دولِتارو  ست.  که  مسائلِ  ست  در  اندازه  این  تا   چین 

چیز فرزندی خوب ر  اگر قبل از ه   کند و فردخانوادگی دخالت می

والدین نباشدابرای  مسائل   ،ش  نیز  ما  مورد  در  است.  هیچ  آنجا  در 

دو به  همه  دارندتعللت  خانوادگی،  آن  ق  ما فقط  دولت  که 

به خانواده پیوند خانوادگی بدون ِنظارتِ دردآور،  او  دارد؛  اعتماد  ها 

می  نگاه  ازدواج  بندِ  با  نمیرا  بند  این  و  او گسسته  دارد  بدون  تواند 

 شود. 

اصول مسئولِ  مرا  دولت  اینکه  قرار  ااما  مواردِ می م  برخی  و  دهد 

طلب   من  از  را  آن  اممککند،  میخاصِ  من  پرسش  ا  رست  این  به 

اصل( دارد؟ آن  « )2م »سکانِ در سرآن  چه ربطی به    هاکه این  وادارد

گونه پنداشته شده  است. این حاکم    اصلِبسیار زیاد، چرا که دولْت  

  قوق سهمِ ح   در قانونِ ازدواج، پرسشِ  کالاست که در مسائلِ طالق،  

 
کال و عضِو  وکیل، رییسِ انجمنِ و (1865-1783اندره ماری ژان ژاک دوپین ) 1
 م. –در انقالبِ اولِ فرانسه ی 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  مطرح  بین  این  پرسش  اما  آیااست.  باید    که 

ش ایمان  اخواهد نامس بر انسان حاکمیت کند یا خیر، میمقد  چیزی

بود، ]حاکم[  باشد یا قانونِ اخالقی. دولت به شکلی که زمانی کلیسا  

 کند، اولی بر اخالقیات.کند. دومی بر خداشناسی تکیه می رفتار می

گرایشاتِ مخالف را آزاد کنند، از اینکه  مردم از تحمل صحبت می

ازبگذاری و  متمدن  دولت   که   دست،اینم  طریق  های  این  قابل از 

ی کافی قوی هستند که  به اندازه   هادولت   . مسلما برخیاندتشخیص 

هم با خشنودی نگاه کنند، در حالی    اجتماعاتحتی به نامحدودترین  

دیگر مالیات   مامورانِ  هادولت   که  تنباکو اخذ  شکار  برای  را  ی  شان 

هنوزمی  پیپ  یابرای    گمارند.  میان    ،دولت آن    این  افراد  بازیِ 

کردن  وزوز  جلو  یکدیگر،  از  عقب هایشان  روزانه و  زندگی  شان، ، 

خودشان رها کرد چون هیچ   نزدست که باید با خرسندی  ا  ایواقعه

  ، قطعا هنوز پشه را از نوشیدنیِ دیگر  ندارد. بسیاری  هااینربطی به  

میمی  تصفیهخود   فرو  را  شتر  و  دی  حالی در    1بلعند کنند  گران  که 

اما  چون کمتر آزار می   آزادترندترند. افراد در دومی  یرک ز   من بینند. 

-ستایش می  هادولت که در    یتحملاین  دولتی آزاد نیست.    هیچدر  

 
ا شتر را ما  کنید،ی م  تصفیهکور! شما پشه را    یانِراهنما  یا  :24:23انجیل متی   1

کنند و  میمنظور آیه این است که مسائل کوچک را بزرگنمایی  –  !بلعیدیفرو م
 م. –گیرند.  ه میمسائل بزرگ را نادید
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سادگی  شود به  »بی  فقط،  »بی تحملِ  و   فقط ست؛  ا خطرها«  ضررها« 

-تخمیناست که  استبدادی    فقطست،  ا  فکری بلند شدن بر فراز کوته

یک آمد که  رای مدتی به نظر می بغرورتر است.  تر و مباوقارتر،  پذیر

بلند  ای  ادیبانهقصد دارد تا به خوبی بر فراز نبردهای  دولِت خاص  

م که  تمام  توانست  یشود  شدت  یابد با  فراز ادامه  بر  انگلستان  ؛ 

هایی و تنباکوکشی بلند شده است. اما وای بر نوشته   غوغای عمومی

حم دولت  خودِ  به  وکه  کنند،  بر  له  »در   هاییگروهای  را  دولت  که 

ده  قرار  خاص،  آنان    .د«نخطر  دولِت  آن  یک  در  از  انگلستانی  در 

 بینند.آزاد« را می  علمیرویایِ »»زندگیِ عمومیِ آزاد«، 

می اجازه  اندادولت  هر  به  افراد  که  آزادانه  دهد  است  ممکن  که  زه 

ان  نند. انس فراموش کا  ر  او باشند، نباید    مصمم کنند، تنها نباید    بازی

مراوده انسان  با  و   القیدای  نباید  »نظارت  بدونِ  نه  باشد،  داشته 

من نباید هر آنچه را که قادر به آن هستم انجام دهم    .وساطِت برتر«

را    خودم  نباید افکارِدهد؛ من  آن اندازه که دولت اجازه می  فقطبلکه  

همین کارِو  خو  خودم  طور  از  چیزی  هیچ  کل  در  و  رارا  به   دم 

 . آورمساب ح 

هدف تنها  همواره  کردنادولت  رام  کردن،  محدود  مطیع   و  ش 

؛ او تنها زمانی سازد  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 مانقیادِ منست از  اتنها عالمِت مشخصی  

فعالیِت آزادِ افراد را وارد    تادولت تالش نخواهد کرد    یک  وقت هیچ

کند. پیوند دارد را وارد میهدف دولت  بلکه همواره آنی که با    ،کند

چیزِ نمی  یمشترک  هیچ  پذیرفته  دولت  طرفِ  از  همان    ود؛شنیز  به 

یک تکه پارچه را کار عمومیِ   کسی ممکن است ی اندکی که  اندازه 

 کلِ   بیشتر کارِ  در حالی کهاند؛  ماشین بخو  منفردِ یک  ی اجزایهمه

ست. به همین سبک اکارِ ماشینی  ماشین به عنوان یک واحد است،  

-چرخپذیرد؛ چرا که او  انجام می  ماشینِ دولتهمه چیز نیز توسط  

ساعت  ذهنِ  های  در  می  را  تکان  از هیچو    دهدافراد  آنان  از  کدام 

ش، با  ابا نظارتنسورش،  ت با سادولد.  ن کنی خود پیروی نمیانگیزه

دنبالِ  شاپلیس فعالیِت  کردنِپنهان  به  این   آزادی  هر  و  است 

چرا که در حقیقت   ،کنداش حفظ میسازی را به عنوان وظیفه پنهان 

خواهد که چیزی یک وظیفه برای نگهداریِ از خود است. دولت می

رد؛ هر وجود دا  هدشساختهاز انسان بسازد، بنابراین در او فقط انسانِ  

و هیچ است.   اوست خواهد از آنِ خود باشد، مخالفِ  که می  کسآن 

کند، به ست که دولت از او استفاده نمیا   به این معنا  ،هیچ است«او  »

دست  چیز ازاینو هیچ  ایای، هیچ منصبی، هیچ معامله او هیچ مرتبه

 .کنداهدا نمی
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باوئر  هنو5)جلد    لیبرال   آرمانِدر    1ادگار  »د(  رویای  به  ولز  که  تی 

ر بگیرد«  در مخالفت با آن قرا  نتواند  وقت مردم باشد و هیچ  دنبال راهِ

می واژهرا  خودش  البته  او  میبیند.  پس  را  »حکومت«  »در ی  گیرد: 

آید بلکه تنها اولیای امورِ  دست نمیهجمهوری به کل هیچ حکومتی ب

دارند  اجرایی که  وجود  اموری  اولیای  شکل   فقط.  به  از و  خاص  ی 

مردم رم دنبال  به  و  مستقل،    ؛ اند دم  اصولی  مستقل،  قدرتی  که 

ی خود را ها شالوده ی مستقل علیه مردم ندارند؛ اما آن منصبانصاحب 

سرچشمه  اصولدارند،  و  آن  قدرتِ  تنهای  ای  و  تام  اختیارِ  در  ش، 

سان مفهومِ حکومت به طور کامل دولت است، در مردم است. بدین 

نی متناسب با دول ماند. آن  قی میاما آن چیز یکسان با  .ست«ِت مردم 

»دنبال تاسیسکه  جهیده  و  شدهشده،  بیرون  سرچشمه   ،2« است   از 

شود و مثل کودکی که از زهدان نجات  تبدیل به چیزی »مستقل« می 

شود. حکومت اگر چیزی مستقل می  وارد  ضدیت به  یابد، یکباره  می

 د.بوچیز نمینبود، به کل هیچ مخالفت و 

 
باوئر 1 از  1886-1820)  ادگار  عضوی  و  آلمانی  سیاسی  فیلسوف  های یهگل( 

 م. –جوان بود. 
 م.-بخش داخلِ گیومه از کتاب آرمانِ لیبرال اثر ادگار باوئر است.  2
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دول وجو  ِت»در  حکومتی  هیچ  نداردآزاد،  ازاین  ،1« د  این دست و   .

معنا بدین  که ا  مطمئنا  که   ست  به خودش    حاکم مردم    زمانی  شود، 

امکان  . آیا  گردددهد که با اختیاری فراتر از خود هدایت  اجازه نمی

 جایگاهی   احتماال  مطلقه متفاوت باشد؟ آیا  سلطنِت  دراین    دارد که

گاه  هیچمت روی آن بایستد؟  ک حکوکه ی  دارد  وجود  سلطنتبرای  

می  حکومت،  مردم،  یک  یا  شود  خوانده  شهریار    روی خواهد 

بل فهمیدن است. اما در هر اخود قخودیایستد: این بهسلطنت، نمی 

باشد چه  من  روی  یک حکومت  »دولتی«   ایستاد، چه مطلق  خواهد 

 ست.ا لغی بدی م به همان حالت  ردر ه جمهوری یا »آزاد«. من 

نیست جز سلطنِت مطلقه؛ چرا که مهم نیست این  چیزی    جمهوری

« دو  هر  مردم،  یا  شهریار  شود،  نامیده  چه  هستند.  سلطنت مستبد   »

می ثابت  مشروطه خودش  هیچحکومِت  که  و  کند  نیست  قادر  کس 

اربابنمی علیه  وزرا  باشد.  ابزار  یک  تنها  که  شهریار،  خواهد  شان، 

میسلطه  نجویی  عمایند کنند،  اگان  مردم. ربابلیه  اینجا   شان،  در 

هستند،    احزاب  دستکم )آنچه   یعنیآزاد  مناصب  صاحبانِ  احزابِ 

شهریار باید خود را با خواسِت وزیران وفق    (.خوانندمردم می  حزبِ

ها برقصند. حکومِت مشروطه فراتر مجلس  فلوتِدهد و مردم باید با  

 
 همان. 1
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جمهوری   که  ااز  چرا  اولینا  دولتیست  در  که  ی مرحله  ست 

 قرار داد. شاحالل نا

باوئر دیگر[  ادگار  جایی  می  ]در  دولتِ انکار  در  مردم  که   کند 

در جمهوری هست؟   برعکسیک »شخصیت« است؛ پس  مشروطه  

اگر مصمم باشیم که به  است و    حزب، مردم یک  مشروطه   در دولِت

بگوییم،   اخالقی سخن  و  »سیاسی«   از یک شخِص  ترتیب  ک  یهر 

  اقعیت این است که یک شخِص ت. و»شخصیت« اسحزب قطعا یک  

حتی »ارباب«، به هیچ وجه  چهحزب مردم خوانده شود  چهاخالقی، 

 یک شبح است. یک شخص نیست بلکه 

می ادامه  جلوتر  باوئر  مشخصه »دهد:  ادگار  یک قیمومیت  ی 

است« درستی   .حکومت  »دولِت   این  به  و  مردم  از  بیشتر   حتی 

دولِتست ا  دهابدااستی  ی همهصه مشخ  ،مردمی«  که    . یک  مردمی، 

مطلق«،    آن »اربابِ  «،کندی تمامیِت قدرت را متحد می »در خود همه 

شیمِنمی چه  و  شوم.  قدرتمند  من  که  بگذارد  دیگر    ،1ریتواند  که 

 
  یو بدن بز و دم  یرش  او سرِ  است.  یونان  یریاساط  یهااز غول  یْمِراکا  یا  یمرش 1

د مار  سر  دهاناز  از  که  شعلهاارد  ب  یهاش  کاربرد    زند؛یم  یرونآتش  این  در 
این یم را  متن  اما  توان  توهمی...«  »چه  کرد:  ترجمه  این  اشارهگونه  به  ی جالب 

 م.  –رفت. یمافسانه از بین 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

462 

 

« »خدمت منصبانِصاحب نخواهی  را  مردم«  بنامی    ابزار«  و  گذاران 

نند!« او  کاجرا می  آزاد و منطقیِ مردم را  نیِقانو   خواسِت»ها  چون آن 

»می  کرف وقتی  کند:  حلقه فقط  صاحب تمامِ  خودی  را    شانمنصبانْ 

کنند حکومت  دیدگاهِ  آوردمی  ، مطیعِ  دولت  به  را  اتحاد  اما    «؛ توان 

گونه کمبودِ اطاعت  »دولِت مردمیِ« او نیز باید »اتحاد« داشته باشد؛ چ 

 شود؟ اطاعت از خواسِت مردم. در آنجا اجازه داده می 

در  اوست که    نظارتِی پادشاه و  نماینده   شروطه اینحکومِت م  رد»

مینهایت   تکیه  آن  بر  حکومت  ساختارِ  شکلِ این    .کند«کلِ  چه  به 

نباید در آنجا نیز    منتوانست در »دولت مردم« باشد؟ آیا  دیگری می 

کند که  تفاوت می  برای منی شوم و آیا  حکمران مردم    نظارتِتوسط  

واب  که  ببینم  را  نظاخود  به  شهریارسته  شده   رتِ  داشته  یا نگاه  ام 

، گویند؟ اگر وابستگیوابسته به نظارتِ مردم که به آن »نظر عامه« می

ی ی »رابطه کند، به همان اندازه گونه ادگار باوئر به درستی بیان میآن 

قدرتی برتر    برای مندهد، پس در دولِت مردم، مردم  می   ادینی« معن

شان را  ر ماهیِت مناسب ا و شهریا« )چون خدیسلطنت»   ؛ماندباقی می

م. همچون ااده دینی ایست  من در روابطِدر آن  « دارند( که  سلطنت در »

هیچ  ماینده ن پادشاه،  حاکمِ  دسترسی نیز    قانونیی  حاکم  مردمِ  به 

به  او  ختم خواهد شد.    هاتغییر ارباب ندارد. کلِ تالشِ ادگار باوئر به  
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بخواهد   آنکه  آ  مردمجای  کرا  ب زاد  ذند،  روی  اهناید  تنها  را  ش 

 گذاشت. آزادیِ قابلِ درک، آزادیِ از آنِ خودش می

درگیر    شدر نهایت با خود   گراییلقمطخودِ  در حکومِت مشروطه،  

شد، حکومت    چون  خواهد  است؛  شده  شکسته  دوگانگی  یک  به 

باشد و مردم می  خواهدمی این دو مطلق مطلق  باشد.  خواهد مطلق 

 د کرد.سوده خواهنهمدیگر را فر

  از،  انتخاب شوداش  با نسبی پادشاه  نماینده اینکه  ادگار باوئر علیه  

گوید. اما وقتی که »مردم«  سخن می ]به عنوان جایگزینِ آن[    تصادف

 سرِ   در آن اربابی از  ماآیا    ،است«  تبدیل به »تنها قدرتِ دولت شده 

فقط    تصادف همواره  مردم  هست؟  چه  مردم   یبدنه نیستیم؟ 

بود تع  هحکومت  کاله  است:  یک  زیر  که  زیادی   شهریار(   کالهِ)داد 

و قانون    قرار دارند؛یک قانون اساسی  یا تعداد زیادی که زیر    هستند

اساسیْ شهریار است. شهریاران و مردمان تا زمانی که هر دو هنوز از 

نیافتاده  می پا  ایستادگی  دیگرکنند،  اند،  عبارت  سقوط    با یکدیگر  به 

تعدکننمی اگر  »مردم«    ادد.  اساسی  زیادی  قانون  یک  وجود تحِت 

گونه  این  1امروز ایرانِ  باستان و    ایرانِ  دارد، همان طور که در استبدادِ

 
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«  ااست، این »مردمان« تنها ب

دشمنی  طبیعی،  نیرویی  تصادفی،  قدرتی  حالتی،  هر  در  مردم  من 

 رد. آن غلبه ک ست که باید برا

این  دربارهباید   »سازمان   نامِی  اندیشید  یافته«مردمِ  مردم  چه  یک  ؟ 

کند. که میکمرانی  خودش خود را ح که    «،دیگر حکومتی ندارد »که  

شکل به  خودی  هیچ  آن  در  آورد؛    برجسته   ینتیجتا  نخواهد  دوام 

دم را  ستراسیزم مراُیا  ستراسیزم. تبعیدِ خودها،  یافته با اُسازمان  یمردم

 .ساخت مطلق خواهد  حاکمِ

ید؛ چرا  گویید، باید از شهریار سخن بگویاگر شما از مردم سخن می

است  قرار  اگر  مردم  هر   سوژه  که  مانند  باید  بسازد،  تاریخ  و  باشد 

داشته باشد، »سرِ برترِ« او. ویتلینگ این    سریکند  آنچه که کنش می 

یک  »  :کندبیان می  م ه کشد و پرودون  « پیش میگانهسهرا در »تئوری  

 1.«تواند زندگی کندجامعه بدون سر، نمی 

 
فرانسه   1 به  اصلی  متنِ  کتاب    آمدهدر  از  اثر    Création de l'Ordreاست. 

 م. –پرودون
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شود و »نظرِ میواال نگاه داشته  ما    برایهمیشه    1صدایِ مردم   اکنون

آن   مطمئنا  کند.  حکمرانی  ما  شهریارانِ  بر  باید  مردم عامه«    صدای 

ای دارند؟ و کدام استفاده ست؛ اما آیا هیچهم ا  2صدای خدا  زمانهم

 « نیست؟ 4»صدای شهریار  هماننیز  3صدای اصول آیا 

»هم  اینجا  به ذهن  در  است  ممکن  کنمیهنان«   د. درخواسِت نخطور 

آناسی اینکه  آلمان مبنی بر  ایالِت  به عنوان    نوهشت    یک ملت باید 

وهشت دسته زنبور  معنای سیتواند در کنار میلِ بی عمل کنند تنها می 

سی با  که  شود  داده  ملکهقرار  می  وهشت  باهدایت  و  ید شوند 

ما این  مانند؛ امی   زنبورها  . آن سازندیک دسته متحد    دررا    خودشان 

توانند  زنبوران نیستند که به عنوان زنبور به یکدیگر تعلق دارند و می

بپیوندند یکدیگر  زنبورانِ  این   ؛به  تنها  با   ادونیمها  که  هستند 

شده  حکمرانهای  ملکه  یکدیگر وصل  مردم  به  و  زنبورها  فاقد اند. 

 کند.ها را هدایت میهایشان آن ملکه یغریزههستند و  خواست 

 
1Vox populi  

2Vox dei  

3Vox principis  
 به التین 4
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یشان هدایت کند، که در کندوقرار بود که زنبوران را به    اگر کسی

ست که  اآن در هر حالتی همه با هم برابر باشند، مشابه همان کاری  

شکلی  عدهاکنون   به  می تای  انجام  آوفانی  تا  به یلمان دهند  را  ها 

متوجه  بودن آلمانی مورد  سازندشان  این  در  بودن  آلمانی  که  چرا   .

نیاز خود  در  که  است،  بودن  زنبور  مثل  شکاف  یدقیقا  جدا   ت به  و 

می حمل  را  دارد،   ؛کندشدن  کم  را  جدایی  فشارِ  آخرین  هنوز  اما 

پایان انجام کاملِ فرایندِ جدا شدن،  با  گردد: ش آشکار میاجایی که 

شدنِ  منظورِ جدا  ا  من  از  است.انسان  مسلما  آلمان  نسان  بودن  ی 

کندوهای دیگر،    به عبارت دیگرمتفاوت،    خودش را از مردم و قبایلِ

؛ اما فردی که دارای کیفیِت آلمانی بودن است هنوز به سازدجدا می

منفرد  اندازه  زنبورِ  یک  ه یب ی  و  است.  افراد    مچنان قدرت  فقط 

می  که  اتحاد شوند، همهستند  وارد  با یکدیگر  و یمانپی  ه توانند  ها 

های مردم ترکیبات مکانیکی هستند و خواهند ماند، چرا که  اتحادیه 

می آن  یکدیگر  به  که  که  همان    به  دستکمپیوندند،  هایی  به  شکلی 

شود،  اند نگریسته میکسانی که کنار هم جمع شده  »مردم« به عنوان 

جدایش    هستند. تنها با آخرین جدایش است که خودِ  خواست  فاقدِ

 دهد.یگانگی تغییر شکل می  و به یابدان می پای

هم میاکنون  استفاده  خود  از  اتحادِمیهنان  یک  تا  زنبوریِ    کنند 

هایی که به خود تعلق دارند انتزاعی و خالی از زندگی بسازند؛ اما آن 
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 ، بندی شده، برای اتحاد برای وحدتی که با خواسِت خودشان هدف

ست که اجاعی  ی ارتآرزوهای  ه ی هممبارزه خواهند کرد. این نشانه

چیزی  می انتزاعی،    عمومیخواهند  از    مفهومیو  خالی  و  تهی 

  مشتاقِ هایی که به خود تعلق دارند  متمایز از آن، آن   ؛زندگی بنا کنند

نیرومندسازیِ  رها سرزنده   ،هستند  امر  شکل  به  مهملِ که  بار  از  ای 

یک  که    خواهند شد. ارتجاعیون خوشحال  است   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 باوار  ها،های قومیِ قدیم )فرانکاستردادِ حقوقِ ایالتی و تفکیک

بر یک در بنیانِ خود  استردادِ ملیِت کامل،  دیگری  و    ( ا، ...ها، لوساتی

شان را به همراه  تنها زمانی که زنبور بودنها  اند. اما آلمانی چیز منطبق

ها چیزی بیان دیگر زمانی که آن، به  بیندازنددور  ی کندوهایشان  همه

باشند آلمانی  از  هم  ،بیشتر  بیا  و  صدایی خواهند رسیدبه  دیگر به    ن 

آن   خود که  است  زمان  آن  تنها  کرد:  خواهند  متحد  میرا  توانند  ها 

شان،  الزم نیست بخواهند به ملیت   ن»اتحادی آلمانی« شکل دهند. آنا

بلکه اجازه دهند هر کس    ،به زهدان پشت کنند تا دوباره متولد شوند

ست زمانی که یک  امضحکی    روی کند. چه احساساتِ  خودشبه  

فشرد دی مقدس میا با سوگنیرد و آن رگری را میآلمانی دست دیگ
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چیزی بزرگ است! اما مادامی که  با آن  او نیز آلمانی است!« او  »چون  

دارند،   اشتیاق  بودن«  »برادر  برای  دیگرمردم  عبارت  که   به  مادامی 

یک  آن  ایندارند   خانوادگی  وضعیتِها  تکان،  چیزی  به  ها  دهنده 

می همآیندحساب  آن  که.  از  خانواده  خواهندمی  میهنان  بزرگی  ی 

باشند،  هاآلمانی  »پارساییاز خرافه  توانند خود رانمی  داشته  از   «،ی 

های هر شکلی که این عبارت از  بودن« یا    وارکودک از »  «،»برادر بودن

 .سازندآزاد  - خانواده روحِ از  - گیرندمی دلنازک ی پرهیزگارانه 

این بر  آن عالوه  هم،  که  من  میهناهایی  آنکه  شوند،  یخوانده  برای 

طبع نیک  1هایلمانیآشان به پانبخواهند خودشان را خارج از اتصال

متحد    این  تنها باید خودشان را به درستی بفهمند. چرا که   ،قرار دهند

خواهند، به چیزی ها میکردنِ اهداف و عالیقِ جسمانی که از آلمانی

انجامید.جز ی نخواهد  داوطلبانه  اتحادِ  تحریک حالتی    رد  2ر کاریِ  ک 

نزد دیدگانی نافذ راهی هستند به یک    هاآهنراه»  :3زند شده، فریاد می 

  . «مایان نشده است چنین اهمیتی نبا  جا  که هنوز هیچ  زندگیِ مردمی

 
1 Deutschtümlern   و آلمان  به  نسبت  شدید  وسواس  و  آلمانی    آنچهعالقه 

 م.  –است. 
کا 2 )موریتس  تا1895-  1817ریِر  و  فیلسوف  تالش (  کاریر  آلمانی.  ریخدان 

 م. –ی آلمان متحد داشت. یدهای اشاعهبسیاری در 
 م.  – Kölner Domاز کتاب  3
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خواهد بود که هیچ کجا  زندگیِ مردمی  یک    این  ؛دقیقا درست است 

نیست.    نشده است چون یک »زندگیِظاهر   با کاریِر  ین  بنابرامردم« 

نمیمی  خودش بودن  انسان  یا  »بشریِت خالص  از جنگد:  بهتر  تواند 

و با این  ،دهند«شان را انجام میکه ماموریت نمایش داده شود مردمی 

ی که در  از شکل  مستهلک شود. »عمومیتِ  فقط ملیت نمایش داده می 

که خ باشد،  کامل  پایینخودش  باشد،  است،ودش یک کل  به   تر  و 

زندگی    ،حقیقتا عمومی، امرِ سازمان یافتهز امرِ  زنده ا  یضوع  عنوان

انسان    هر  فقطو این    است «  مستهلک عمومیِت  همین »مردم    .کند«می

 . «ی است که در خودش کامل است است که »شکل

  نامند، حتی از این منظر نیز این عدمِ شخصیتی که »مردم، ملت« می 

-قدرت  یشترینبا برا    منِ خود خواهد  واضح است: یک مردم که می

.  خواهد داد قرار  در سرش    بدون خواست، حاکمی  نمایش دهد ش  ا

ست که تنها  ا یا مطیعِ شهریاری    د:بیناو خود را در یکی از این دو می

در آن صورت    که  -کند  را تصدیق می  خود  شخصیِ  خود را، لذاتِ

می   خواسِت مردم  خواست  آنچه  را،  را،  خود  »اربابِ خوانند    در 

که    بنشاند  بر تخت شهریاری را  یا اینکه    -  دهدنمییص  تشخ  مطلق«

اثر نمی نتیجتا  –بخشد  به هیچ خواستی از خودش  او شهریاری    که 

خواهد داشت که جایش را احتماال یک ساز و کار   بدون خواست

دنده  مبتکرانهچرخ و  بنابراین الزم  به خوبی    نیز   ای  پر خواهد کرد. 
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تا   ن  ت خودش روش وقرود؛ آن   ترپیشفقط یک قدم  بصیرت  است 

»روحانی«،   و  غیرشخصی  قدرت  یک  مردم،  منِ  آن  که  شد  خواهد 

قانون است. در نتیجه منِ مردم یک شبح است نه یک من. من تنها 

می  را  که خودم  هستم  من  دلیل  این  دیگرسازم به  عبارت  به  کس    ؛ 

بلکه من باید حاصلِ کارِ خود باشم. اما این    ،سازد ن را نمیدیگری م

مردممنِ بازی    تصادف؟  است نه  چگو    را  دست   دهدمیآن  در  و 

می میمردم  را  متولد  اربابِ  آن  یا  این  او،  به  تصادف  دهد، اندازد، 

می فراهم  او  برای  را  برگزیده  آن  مردمِ    .دنکنتصادفات  محصولِ  او 

هستم.  آن   ،نیست   حاکم خودم  محصولِ  من  که  که  گونه  کن  تصور 

ای بلکه تام یا ت نبوده  خودتو منِد که  یک نفر بخواهد به تو بباوران 

این ، منِ تو بوده1جک اما مردم  گونه است و صحیح است. چرا اند! 

یازده سیاره  با    ،روی هم است   2که مردم دارای منی به کوچکیِ منِ 

 چرخند.رک میمشت  مرکزیها حول اینکه آن 

نماینده  بایلی  بردگانی  ینطقِ  آدم ا  آن وضعیِت  برابست که  ر ها در 

حا شکلکم  مردمِ  همان  به  می  و  اعالن  شهریار  برابر  او در  کنند. 

است   :گویدمی کرده  بیان  را  عموم خودش  منطقِ  دیگر ،  »وقتی  من 

 
1Tom ،Jack –  اسم خاص 
میان   2 ستارهمنظومه  1845تا    1850ی  هاسالدر  دیدگاه  از  شمسی  شناسان  ی 

 م. – ی بعد تغییرات بسیار کرد.هاانزمیست در دارای یازده سیاره بود که این ل
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. قانونِ اولِ منْ خواسِت ملت است؛ از آن ی ندارمااضافه هیچ منطقِ  

  چیز فراتر از خواسِت مطلقِ ای که آن سرهم شد، من دیگر هیچحظه ل

نمی »  .شناسم«آن  هیچ  همین  ااضافه   منطقِاو  و  داشت  نخواهد  ی« 

که    اضافه    منطقِ میاست  انجام  به  را  چیز  میرابئو  همه  نیز رساند. 

ندارد تا    حقهیچ قدرتی بر زمین  »:کندحمله میدقیقا به همین شکل  

 این خواسِت من است!«  :به نمایندگان ملت بگوید

هم یونانیان،  نیز  همچون  را  انسا  آنکه  برای  هست آرزویی  اکنون  ن 

ساز1سیاسی  حیوانِیک   سیاسی  انسانی  یا  دولت  شهروندِ  یک  د.  ن، 

مدت  سبب بدین برای  طوالنیاو  »شهروندِ  ی  عنوان  بهشت«    به 

اما یونانیان همبندی میرتبه به رسوایی سقوط    شاندولتراه با  شد. 

کرد سقوط  بهشت  با  همین شکل  به  بهشت  شهروندِ  از    .کردند،  ما 

قرا دیگر  با  طرف  نیست  رویم،  مردمر  پایین  ملیت،  و  ملت   ،

انسان نمی فقط  تا  از   سیاسی  یهایخواهیم  باشیم.  سیاستمدارانی  یا 

انقالب در  آن  2زمان  کنند  اندتالشها  را خوشحال  »مردم  در    «، تا  و 

آن  مردم،  کردنِ  بزرگ  یا  کردن  خوشحال  ناخشنود  این  را  ما  ها 

 است. من  : بخِت خوبِ مردم، بدبختیِسازندمی

 
1Zoon politicon -  .م. –عبارتی که ارسطو در توصیف انسان به کار برده بود 
 م.  –انقالب اول فرانسه  2
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کنند و تهی بیان می  یچه سخنانبا تاکید بر ادب  سیاسی    هایل لیبرا

زمانی که از »سهیم شدن در    ،آن را دید   1توان در ناوِرک به خوبی می

می حرف  آندولت«  شکایت  کسانی  زند.  از  بیاها  که  تفاوت ست 

 ؛ شوند، کسانی که به معنای کامل شهروند نیستند هستند و سهیم نمی

به به شکلی فعال  فرد  اگر  گویی  زند که  ف میرای ح گونه   نویسنده 

نشود،   سهیم  دولتی  مسائلِ  دیگردر  عبارت  سیاستمدار   به  فرد  اگر 

به عنوان    .انسان باشد  تواند به کلنمی،  نباشد هر   نگهبانِاگر دولت 

هیچ  بندی شود، ما بدون سهیم شدن در آن  ست رتبه اآنچه »بشری«  

انسانی   این چهنخواهیم داشت.  چیزِ  -میی علیه خودمدار  چیز  اما 

بشر است   نگهبانِ   شخود  نزدچیز، چون خودمدار  ؟ به کل هیچسازد

نور  جلوی  »از  آنکه  جز  ندارد  دولت  به  گفتن  برای  چیزی  و 

ای فعال به آن پیدا عالقهتنها زمانی  خودمدار    2. خورشیدم کنار برو«

که  می کنکند  پیدا  تماس  او  قلمرو  با  شرایددولت  اگر  دولت  .  طِ 

در بر نداشته باشد، آیا او باید خود  فِ پستو  بر فیلسوزی سخت  چی

انب  آن  از  » را  این  چون  کند  وظیفه ترمقدس اشته  تا  ین  اوست؟  ی« 

 
و عضو مجمع   نگارروزنامه( یک  1891-1810لودویگ گاتلیب کارل ناوِرک ) 1

 م.  –های جوان مراوداتی داشت. یهگلملی فرانکفورت بود و با 
پرسد یمر و دیوژن که در آن اسکندر از دیوژن  اشاره به داستانِ مشهور اسکند 2

بله، از مقابل خورشیدم  »  دهد،یمخواهد و دیوژن پاسخ  یمیا چیزی از او  آکه  
 م. –کنار برو«. 
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ست تا او از ه زمانی که دولت بر اساسِ میلِ او عمل کند، چه نیازی  

آناامطالعات بگذار  بردارد؟  چشم  عالقهنش  خاطر  به  که  ی ی 

می  شرای خواه خودشان  تا  داند  دیگر  خود  طی  باشند،  آن شته  با   را 

مقدس«  .  سازندمشغول   اکنون  »وظیفه  دیگری  نه  زمانِ  هیچ  نه  و 

به همان اندازه    ،دی ی دولت نخواهد کشانها را به اندیشیدن درباره آدم 

آن »وظیفه که  خاطر  به  شاگردِها  مقدس«  غیره   ی  و  هنرمندان  علم، 

تنهایی  نمی به  خودمداری  بآن شوند.  را  وادارها  آن  به می  ه  و  کند 

آنکه   ت  اوضاعمحض  اگر  کرد.  شود، خواهد  بدتر  آدم بسیار  به  ها و 

ها خود را با کند که آن ها درخواست می نشان دهی که خودمداریِ آن 

مشغول    مسائلِ آن سازنددولتی  نیست  الزم  را  ،  زیاد  ها  خیلی 

آن  عشقِ  طریق  از  تو  دیگر  طرف  از  اگر  سرزمی ه فرابخوانی؛  به  ن  ا 

از طرف این »خدمتِ  مدتی طوالنی  وارد شوی،    دست ازاینپدری و  

برای قلب  کَر، موعظه خواهی کرد. مطمئنا در تشخیصِ عشق«  های 

 دولتی شرکت نخواهد کرد. گاه در مسائلِتو، خودمدار هیچ

را   نابی  لیبرالِ  عبارتِ  می  16ی  در صفحه ناوِرک  »انسان  بیان  کند: 

د که خود را به عنوان عضوی از  شومی  ش کاملایفتنها زمانی تکل

باشد.   فعال  اندازه  همان  به  و  بشناسد  و  کند  فرد اگر  بشریت حس 

را   خاطرخود  بشریت  همه   به  نسازد،ی  مثل    متوقف  آن  از  اگر 
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نکشد  1آنتایوس  بیرون  ایده نمی  ،قدرت  بوی  تواند  را   دنانسان 

 . دریابد«

همان »رابطه در  شده:  گفته  انس جا  با  ی  ع مسائان  توسطِ   2مومیلِ 

ی خصوصیِ خالص نزول کرده مدارانه به حدِ یک مسئله دیدگاهِ دین

از شر آن خالص 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

»وظیفه  جای  به  ماگر  »قدسی  »بشر  وشِتسرن«،  برای تکلیف«،   ی 

بودن« و دستوراتی مشابه آن، این موضوع در برابر مردم    انسانِ کامل

می  آن گذاشته  اگر  که  اتفاق  شد  دولت  در  آنچه  هر  دهند  اجازه  ها 

ها تجاوز  آن  ی شخصیعالقه به  افتد به همان شکل اتفاق بیافتد،  می

شد آنخواهد  دکلمه   زمان؛  هیچ  عآنای،  بدون  به  فها  یک  رد  نوان 

م  شوندمیخطاب   اگر کسی  به هدفیو  در  اخواهد  باید  برسد  ش 

تصمیم  آنلحظاتِ  اینگیری  را  کند.  ها  خطاب  این گونه    درعوض 

 
اساط  یوسآنتا 1 ل  یونانی،  یردر  آنتا  یبواغول  ب  یوساست  هر  به   اییگانهبا  که 

م  شاینسرزم زم  گرفت یم   یکشت  شدیوارد  چون  تازه ق  خورد یم  ینو  درت 
 م. –. گشت یم یرهچ  بر همهو   یافت یم
التین   2 عبارت  مسائل    res publicaاز  معنای  به  تقریبا  که  است  شده  استفاده 

 م. –ی جمهوری و ثروت عمومی هم هست. هاواژهی عمومی است و ریشه
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  دولت   در آن »اگر زمانی بوده که   :گویدی متنفر از الهیات مینویسنده

دارایی  مدعیِ است   اشتمامیِ  انسانِ بوده  ماست.  زمان  زمان،  آن   ،  

بیند،  می  وظیفهوری و عملِ دولت یک  ، در تئدر مشارکت   اندیشمند

از مقدس  او گذاشته شده است«یکی  بر دوش  و    ،ترین وظایفی که 

قید و شرطِ اینکه همه  ی بکند به »ضرورتِ  تر میسپس توجهی دقیق

 . در دولت مشارکت کنند«

نشسته است، کسی   ا هر دوش یادر سرش یا قلب   دولتکسی که  

ت تکه  دولت  شده  وسط  که  صاحب  کسی  یا  معتقد  است،  دولت  به 

 گونه خواهد ماند. ، یک سیاستمدار است و تا ابد این است

توسعه یضرور»دولت   برای  وسیله  کاملِترین  است«  ی  بشر    . نوع 

که ما بخواهیم نوع بشر را توسعه دهیم؛    اگر  ،گونه است مطمئنا این

ما   اگر  دهیم،  اما  توسعه  را  خود  برای  بخواهیم  یک قط  ف  ما او 

 ی بازدارنده است.وسیله 

می هنوز  مردم  و  دولت  همان آیا  به  شوند؟  بهتر  و  اصالح  توانند 

توانند: یم  دست ازاینی اندکی که اشرافیت، روحانیان، کلیسا و  اندازه 

  توانند منسوخ شوند، نابود شوند، کنار گذاشته شوند، اما نه ها میآن 
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م من  آیا  بخیاینکه اصالح شوند.  غیرمنطقتوانم  باشی  را  اصالح    ی 

 بیندازم؟دور ش به منطق وارد کنم یا باید آن را یکجا اکردن

)شکل دولت   دولتاز این پس آنچه باید انجام شود دیگر ربطی به  

ها ( ندارد بلکه به من مربوط است. با این، تمامِ پرسش دست ازاینو  

قدرتِدرباره قانونِ  ی  و    شهریار،  وردست ازایناساسی  در  ی طه، 

شوند. من، این هیچ،  غرق می   ،شان شان، در هیچ بودنِ حقیقییقیحق

 از خودم را ارائه دهم. یهایآفریده باید 

------- 

جامعه    به فصلِسرایند،  اش میها برایکه اخیرا ستایش   »حزب« نیز،

 تعلق دارد. 

ست  ازب، حزب، چه کسی  است. »ح   امری جاری در دولت   حزب

ع نباید  شود!«که  آن  که    فرداین  ما  ا  ضو  نه و  است    یگانهاست 

ازعضو حزب  ی  متحد    .یک  آزادانه  جدا    گرددمیاو  نیز  آزادانه  و 

این  می در  و  دولت  درونِ  دولتی  جز  نیست  چیزی  حزب  شود. 

کوچک-زنبور بزرگباید  تر،  دولِت  آن  نیز  تر  همچون  »صلح« 

از بلندتر  که  مردمی  همان  کند.  م  حکمرانی  فریاد  که یهمه  زنند 

داشته باشد، خود علیه هر ناسازگاری    حزبِ مخالفولت باید یک  د
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می حمله  حزب  مدرکی  کندر  این  آن اند.  اینکه  بر  مبنی  نیز ست  ها 

می دولت  یک  همهتنها  نه  خواهند.  احزاب  در   دربرابری  که  دولت 

 اند.متالشی شده 1خود این برابر 

نسبت به ود که باید  شناکنون فرد چیزی بیشتر از این سرزنش نمی

ی یک چیز را به اندازه های حزبی هیچش وفادار بماند؛ انساناحزب

ش در دشواری و سهولت اشمرند. فرد باید با حزبخوار نمی  وتکر

را  پیش رود آن  ک  بدون شرط  و اصولِ اصلی  ارائه دهد.    ندتایید  و 

اندازه  به  دقیقا  اینجا  در  موضوع  این  جوامعِالبته  بد    ی  نیست بسته 

وضعیت ه آن چون   یا  قوانین  به  را  اعضایشان  مقطوع  ا    مثل )های 

میدست ازاینو    2عیسی   انجمنِدستورات،   مقید  حزب سازند(  اما   .

خواهد سازد و میمی   مقیدکننده  ای که تعدادی اصولِدر همان لحظه 

حمله آن  هر  علیه  را  اتحاد  ها  از  دارد  نگاه  محفوظ  دست  ای  بودن 

او  حزب است.    تولدِ-ی کنشهلحظ  همانن لحظه  اما ای  ست؛کشیده ا 

مرده،   است، یک اتحادِ   شدهی متولد جامعهبه عنوان یک حزب یک  

است.  ایده  شده  مقطوع  که  مطلق او  ای  حزبِ  یک  عنوان  گرا به 

حقیقِتنمی در  اعضایش  که  بخواهد  اصل    تواند  این  انکارِ  غیرقابل 

 
 .م –منظور نویسنده خودِ خودمدار است نه خودِ احذاب.   1
 م. –  ی یسوعیان است.منظور فرقه 2
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کنند؛   آنان شک  اندازه  اما  به  کافی خوداگر  باشند ی  توانند می   ،مدار 

-این شک را ارج نهند که همچنان بخواهند چیزی خارج از حزب

باشند،   دیگرشان  عبارت  سباشند.  نسرسپرده    به  که  ه  رسپردآنانی 

هایی حزبی باشند بلکه تنها خودمدارند. اگر  توانند انسان نمی   نیستند،

یک   باید   پرتستانتو  تنها  داری،  تعلق  حزب  آن  به  و  هستی 

نه اینکه    «،ر کنی یا حداکثر آن را »تطهیتوجیه کنی،  ستانیسم را  پروت

انسان  میان  در  و  هستی  مسیحی  یک  تو  اگر  کنی؛  رد  را  به آن  ها 

داری، نمی تعلق  از حزب  حزب مسیحی  به عنوان عضوی  از توانی 

بلکه  آن   روی  خودمداریِتوانی  میزمانی    فقطفراتر  یا    که  به  تو 

. مسیحیان، از  سازدر  ه آن وادا، تو را باتنبودنهسرسپرد  عبارت دیگر

شان  ها، چه تقالها ارائه نکردند تا حزبآن جمله هگل و کمونیست 

آن  سازند!  قدرتمند  کار  را  این  به  باید د  چسبیدنها  مسیحیت  که 

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 در    نبودنه تواند سرسپردصه، حزب نمیر خالبه طو

شود. حزب چه اهمیتی برای من این جاست که خودمداری ظاهر می

 ، وفاداری بخورم   م سوگندِادون آنکه به پرچمبدارد؟ من در هر حال  

 شود.  متحدکه با من  خواهم یافت ی کافی به اندازه
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دی حزب  به  حزب  یک  از  که  میکسی  ع  رود،گری  به    نوانِ سریعا 

می  ننگین  مطمئنا  خائنْ  می   اخالقیاتشود.  در  حکم  فرد  که  کند 

حزب خودش بماند و مرتد شدن از آن مثل این است که فرد خود 

  خود چیزی از دستورِ   ؛ اما قلمروِسازدی« آلوده  بدعهدی »را به لکه 

چیز را  هداند؛ قلمروِ خود همنمی  دست ازاینهمبستگی و    «،ی بدعهد»

ارتداد  حت رای  رویگردانی  حتی  می   را،  خودِدهداجازه  حتی   . 

خواهند کسی را قضاوت کنند که به زمانی که میمداران هم  اخالق

اصل جابه  هاآنحزبِ   همین  با  ناخودآگه  شکلی  به  است  شده  جا 

.  شوند و خیلی احتمال دارد که از آنان نوکیشانی بسازند هدایت می

ه این حقیقت آگاهی کسب کنند که  ن ب زمات که همآنان فقط الزم اس

باشد،   داده  انجام  خود  آنِ  از  کاری  آنکه  برای  کنش فرد  هایی باید 

ش  ادر اینجا فرد باید ایمان  به عبارت دیگر  ؛مرتکب شود  غیراخالقی

معین   را  خود  تا  بشکند  را  سوگندش  باید  حتی  آری،  نه   سازدرا، 

معین   اخالقی  مالحظاتِ  توسط  دیدگانِ  د  مرتیک  شود.  اینکه  در 

رنگنآنا  میان  در  همواره  دارند،  اکید  اخالقیِ  قضاوتِ  که  هایی ی 

می موج  نمی  دزندوپهلو  راحتی  به  بو  را  اعتمادشان  دست هتواند 

لکه  او  به  که  چرا  »بدعهدی«،  بیاورد؛  دیگری  عبارت  ی لکه   به 

انسانِ پست این دیدگاه  اخالقی چسبیده است.  بی تقریبا   تر،در میانِ 

آن امی  عمو مترقیست؛  تفکرِ  که  در  هایی  همیشه  مثل  نیز  دارند  تر 
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اخالقیات  بنیان  در  لزوما  که  تناقضی  و  سردرگمی  و  قطعیت  عدم 

-تناقضی که به خاطرِ پریشانیِ مفاهیم  ؛کنندشود، سقوط می می  یافت 

کنند تا  ها جسارت نمیشود. آن شان واضح نمیشان، در برابر آگاهی

را   غیراخالمرتد  بخوانندصرفا  آن   قی  به چراکه  نیز  خودشان  ها 

رویگردانی   به  به  نوکیشی،  دین  یک  جلب   سویاز  دیگر،  دینی 

حالاندشده  این  با  نمیآن   .  هنوز  نیز  ها  را  اخالقیات  نظرگاه  توانند 

و   کنند  اینرها  میمی  موقعیت   اج در  ربوده  تابایست  قدمی   شد 

 خارج از اخالقیات برداشته شود.

کسانی که به خود تعلق دارند، ممکن است یک حزب  یا ها یگانها آی

قرار    مثالداشته باشند اگر    تعلقباشند؟ چگونه ممکن است به خود  

 « به یک حزب باشند؟ متعلقاست »

ر همین عملِ عضو شدن  دفرد  آیا فرد نباید هیچ حزبی را بپسندد؟  

 ا تد که  ده میشکل    نانها، یک اتحاد با آی آنو وارد شدن به دایره 

میهست  حزب   هدفی  باقی  من  و  و  ماند  دیگران یکسان  با  مشابه 

تمایالتِ حزب را دنبال  مچنانمن ه  است که دهم. اما امروزادامه می 

سبت به آن  گونه ادامه دهم و ن توانم این کنم، و فردا من دیگر نمی می

می  مقیدکننده»خائن«  چیزِ  هیچ  حزب  من  آورالزام )  شوم.  برای  ی( 
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هیچ احترامی برای آن قائل نیستم؛ اگر دیگر مرا خشنود  ندارد و من  

 آن خواهم شد.  نسازد، دشمنِ

در   ،اش را داردی خودش و ماندگاری در هر حزبی که دغدغهاعضا  

تا این ها  آن  (؛این حد آزاد نیستند )یا بهتر بگوییم از آنِ خود نیستند

مت میلِ حزب خداین  به    حزبکمبودِ خودمداری دارند که در    حد

حزبشرطِ    کنند.می اعضای  در  استقالل  کمبودِ  حزب،   استقاللِ 

 .است 

اعتراف تواند بدون یک  باشد، هرگز نمی   کهیک حزب، هر نوعی  

هایی که به حزب تعلق دارند  د داشته باشد. چرا که آنوجوبه ایمان  

نباید توسطِ آن باور داشته باشندباید به اصولِ آن   به  ، آن اصول  ها 

-باید چیزی قطعی و بیبلکه  ه شوند،  ا پرسش آورد ی شک یحوزه

د. به بیان دیگر: فرد باید روح و  ن وچرا برای اعضای حزب باشچون

شد، در غیر این صورت او حقیقتا ش به حزب تعلق داشته بااجسم

انسانِ کم  یک  بلکه  نیست  از  حزبی  شکی  است.  خودمدار  وبیش 

ید،  حقیقی نیست  ر یک مسیحیِمسیحیت در خود بپرورید و شما دیگ

ید که پرسشی را باالتر از آن  اه بردشما خود را در حدِ »جسارتی« باال 

کشیده  را  مسیحیت  و  قضاوبگذارید  صندلیِ  برابر  در  ت  اید 

ی خودتان. شما علیه مسیحیت، علیه خواسِت این حزب، خودمدارانه
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مثال    چون قطعا) نبه عنوان  یا حزبی دیگر  یهودیان   یست( خواسِت 

نمیایدشده  گناه  مرتکِب اجازه  خودت  به  اگر  ترسانده  .  که  دهی 

 کند.: جسارت تو به قلمروِ تو کمک می، برای تو خوب است شوی

هیچ گونه  بدینپس   نمیخودمدار  آغوش گاه  در  را  حزبی  تواند 

بریزد؟ آری می با حزبی طرحِ دوستی  یا  او  بگیرد  اینکه  تواند، فقط 

و اشغال شود. برای  دربرگرفته    که توسط حزبتواند اجازه دهد  نمی

همیشه چیزی جز جمع نمی او حزب  او  شدن  از حزب    فردی ماند: 

 کند.است، او مشارکت می

------- 

وفادار را   ست که بیشترین شهروندانِ ادولت به وضوح آنی  بهترین  

از دست   مداریقانونذهن برای  اندازه که وفاداریِ  داشته باشد، هر  

بسیار آ  رود،  از  دولت،بیشتر  اخالق   ن  سیستمِ  این این  خودِ  مدار، 

تقلیل   کیفیت  و  قدرت  در  اخالقی،  یافت زندگی  با .  خواهند  همراه 

نیک«نابودیِ   هالک    »شهروندانِ  نیز  نیک  شددولِت  در    خواهد  و 

بی و  میآنارشی  گذارید!«قانونی حل  احترام  قانون  »به  این    شود.  با 

است    مقدسونْ  شود. »قاناه داشته می کلیِت دولت سرِ هم نگ  ،سیمان

در کار بدونِ جرمْ دولتی    «.است   مجرمو هر که در برابر آن بایستد،  

راهزنان،  از  انباشته  هست،  دولت  آنچه  و  اخالقی  دنیای  نیست: 
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است. از آنجا که دولت »اربابِ  غیرهیان، دزدها و گودروغ فریبکاران، 

است،   که  قانون«  آنجا  مسیریاس  آن  مراتِبسلسله از  دنبا  ت،  ل را 

ش علیه دولت قرار  ای مواردی که منافعکند که خودمدار در همهمی

 . سازدارضا بتواند با جرم تنها  گیرد، خود رامی

ش او دستورات  شاقوانینتواند این ادعا را رها کند که  دولت نمی

  طبیعی،   )بَربَر، انسانِ  2نامقدس هستند. در اینجا فرد به عنوان    1مقدس 

دقیقا به همان شکلی که    ؛شودبندی می به لیه دولت رتخودمدار«( ع »

می انجام  کلیسا  توسط  هاله  ،شدزمانی  فرد  برابرِ  در  یک  دولت  ی 

کند. به همین دلیل است که او قانونی علیهِ دوئلِ  را بر تن می  3قدیس 

می بهتن بیرون  در   4دهد.تن  فرد  یک  عنوان  به  دو  هر  که  انسان  دو 

د  دوئل می ارندحضور  تاخو،  هر  جان  اهند  )به  هدفی  برای  را  شان 

اندازند   قیمتی(  خطر  نیست به  قرار  اما  داشته    ایاجازه  ،  کار  این  به 

بندد. مجازات میبه آن  او    کند:باشند، چون دولت این را تحمل نمی

 
1heilig  
2unheilig  
3Heiliger  
پروس در زمانِ حیاتِ نویسنده درگیرِ منعِ قانونیِ دوئل بود و نهایتا در سال  4

 م.  –آن شد.  دولت موفق به منع قانونی 1851
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می چه  شخصی  تصمیمِ  آزادیِ  اگر  پس  آمریکای    همچون شود؟ 

بگیرد   د  اجازه  کهشمالی، جامعه تصمیم  از  نکوئلدهد  برخی  ندگان 

کنند،    عمل  ورِ آزیانتبعاتِ   را تحمل  اعتباری    مثلخود  پس گرفتن 

. این نفیِ ، این موضوعی دیگر است اندبردهکه تاکنون از آن لذت می 

ست و اگر یک جامعه بخواهد آن را به این ای همگانی  اعتبار مسئله 

خورده ضربه  که  انسانی  بگیرد،  پس  دلیل  آن  نتیجتا    است،  یا 

دنمی از  آزادی ست تواند  به  به   مندگله اش  اندازی  جامعه  باشد: 

می س استفاده  خودش  آزادیِ  از  این  ادگی  هیچ کند.   کیفری   وجهبه 

نیست. دوئل   جرممجازاتی برای یک    وجهبه هیچبرای گناه نیست،  

علیه آن مقابله  جامعه  ست که  ادر آنجا جرم نیست بلکه تنها عملی  

. دولت، برعکس، دوئل را گیردمی  دفاع  به  و تصمیم   کندبه مثل می

جرم،   یک  عنوان  عبه  دیگربه  قانونِ   بارت  بر  زخمی  عنوانِ  به 

جامعه  سازد.  می  موضوعی جناحیاز آن  : او  زندهر می مُ  شامقدس

میا شخص  انتخابِ  به  را  عواقِبین  آیا  که  یا    آورزیان  گذارد 

را  زحمت  عمل  نوع  این  دوش    های  نهبگیرد  بر  بد  ، یا  وسیله  ینو 

می رسمیت  به  را  او  آزادِ  روشی   .شناسدتصمیمِ  به  دقیقا  دولت 

کند فرد را انکار می کند، هر نوع حقی برای تصمیمِمعکوس عمل می

قانون دولت، به  به تصمیمِ خود،  را  تمام حق  آن  به جای  نسبت    و 

-نگاه می  ای دولت تخلف کند، به گونه   و کسی که از فرمانِ  دهدمی
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 ی زمان  خدا عمل کرده است، دیدگاهی که  مانِعلیه فر  که گویی  شود

شد. در آنجا خدا از خود و  به همین شکل توسط کلیسا حمایت می

این   برای خود مقدس است و فرامین کلیسا، همچون دولت، فرامینِ

و دارای    شدهتدهینها را از طریق اربابانِ  امر مقدس هستند که او آن 

ج   موهبِت به  کلیسا   د.کنمی  عرضههان  الهی  مرگاگر   آور گناهانِ 

دولت   مستوجبِجرم داشت،  یکی  مرگ    های  اگر  دارد   مرتددارد؛ 

یکی    کارخیانت دیگری   کلیساییدارد؛  دیگری    مجازاتِ  دارد 

؛ به  مالیاتیدیگری    تفتیش عقایدی؛ یکی فرایندهای  مجازاتِ جنایی

اینجا   تیش عقاید وطور خالصه آنجا گناهان و اینجا جنایات، آنجا تف

دولت مثل کلیسا سقوط نخواهد کرد؟   یا تقدسِ آتفتیش عقاید.  نیز  

حرمِت   قوانین،  »مطیعان   شانبودن  واالهیبِت  حقارتِ  باقی او  ش« 

 ی »قدیس« زدوده خواهد شد؟ خواهند ماند؟ آیا آراستگیِ چهره

ت که از اولیای امر در دولت بخواهیم تا وارد جنگی چه احمقانه اس

باارآمتخاف آن فرد    یز  که  زمانی  و  دربارهشوند  آزادیِ ها خودشان   ی 

می  سخن  اشتراک  مطبوعات  به  برابر  را  باد  و  خورشید  گویند، 

باشد، او    عملیقدرتی    تاگذاریم! اگر دولت، این اندیشه، قرار است  

یه فرد باشد. دولت »مقدس« است و به سادگی قدرتی واالتر علباید  

فراد قرار دهد. اگر  ی« اتاخانه ض »حمالت گسنباید خود را در معر

»مقد لیبرالدولت  باشد.  داشته  وجود  سانسور  باید  است،  های  س« 
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ی آن  ، اما در مورد بخشِ نتیجهکننداعتراف می  بخشِ اولسیاسی به  

می آنکنندجدل  حال  هر  در  سنجش.  سرکوبان  دولت   گرهایی  به 

چی  گذارندوامی دولت  بچسبند،  آن  به  اگر  د  فر  از  بیشترزی  چون 

نام  که مجازات    به کار خواهد برد  و انتقامی توجیه شده  خواهد بود

 دارد.

ای برای صدمه  کفاره   تنها زمانی معنادار است که پرداخِت  مجازات

چیزی   به  ه باشد   مقدسزدن  برای  چیزی  اگر  باشد،    مه.  مقدس 

مجازات   به عنوان دشمنِ آن عمل کند، قطعا مستحقِکسی  زمانی که  

دیگری ادامه پیدا    انسانِ  دهد زندگیِانی که اجازه میسناهد بود. اخو

 آن   برای او این امری مقدس است و او از لمس کردنِ  چرا کهکند  

 است.  مداریند انسانیدارد، به سادگی  وحشت

د پشِت  را  جرم  »بیویتلینگ  میرِ  اجتماعی«  بنظمیِ  و  این   اگذارد 

ممکن ها غیرجرم   ِت کمونیستیکند که تحِت مدیریانتظار زندگی می 

روند. مثل همیشه بین می   ازپول    مثلها  های آند چون وسوسه نشو

صاحِبیافته سازمان ی  جامعه  و  مقدس  نوعِ  یک  به  او  حرمت    ی 

است  کرده  پیدا  نیک  .تعالی  نظرِ  این  در  محاسباتی او  اشتباهِ  دالنه 

ه افرادی تواند حذف شود کنمیموضوع  این    نمونهکند. به عنوان  می

جامعه دهان  با به  نهانی  شان  اما  کنند  وفاداری  اظهار  کمونیستی  ی 
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  مجبور است به کنند. عالوه بر این ویتلینگ    فعالیت اش  برای نابودی 

باقیمانده  شفابخشهای  شرو» طبیعیِعلیه  و بیماری   های  ها 

بشریضعف دهد   های  برای  ادامه  همیشه  شفابخش«  »ابزارهای  و   »

به سوی   تکلیفیهند شد و  د نظارت خوانند که افراکشروع اعالن می

خاص »رستگاریِ«  داشت   یک  ازاین  خواهند  براساس  و  رو 

آن نیازمندی  با  بشری«  »تکلیفِ  این  رفهای  شد.  ها  خواهد  تار 

شفابخش   دیگرِ    کنندهمعالجهیا  ابزارهای  سوی    مجازات تنها 

درمانهستند،   با    تئوریِ  مجازاتموازی  می  تئوری  اگر    رود؛پیش 

، اولی آن را گناهی از انسان  بیندمیعمل گناهی علیه حق    ردومی د

انحطاطی از سالمتی علیه خودش به عنوان  اما  گیرددرنظر می  اش،   .

ی من که برازنده ببینم  درست این است که من آن را به عنوان عملی  

با   آیا  اینکه  نباشد،  یا  به عبارت    ، یا دوستانه است  دشمنانه    منباشد 

ش و یا استایمکنم، یا میرفتار می  امداراییعنوان    من با آن به  دیگر

میاتخریب  دیدگاهی ش  کدام  هیچ  »بیماری«  یا  »جرم«  کنم. 

من  که از    نیستندقضاوتی    ، به بیان دیگراز مسئله نیستند   رانهخودمدا

گردند   می  دیگریاز    بلکهآغاز  دیگر  .  شوندآغاز  عبارت  اینکه به 

را    حق فرد  می  صدمه  را  سالمتیا  را، حق عمومی  از  بخشی  زند، 

( عمومیت  از  بخشی  و  »جرم«  جامعه)بیمار(  با  است.  رحمانه ی ب( 
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می محبت با  شود،  رفتار  »مالیمتی  با  و  »بیماری«  مهربانی«  با  آمیز، 

 . دست ازاین

دنبال به  می   مجازات  سقوط  جرم  جرم  اگر  که  میآید.  وقتی  کند 

محو   نیز کممیتقدس  آن سقگردد، مجازات  با  نمیتر  ند؛ چرا کوط 

های ش را علیه چیزی مقدس دارد. مجازات ااهمیت فقط  که آن نیز  

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 

کننید  با گسقوط  اگر  می د.  خدا  آنکه  علیه  مسئله ناه  خودِ خوانند  ی 

ترتیب   به همین  است،  آنچه مقدس خوانده میانسان  شود علیه هر 

این تئورینیز  براساس  است.  ما،  گونه  کیفریِ  قانونِ  با  مردم  های 

زمانه »پیشرفت  با  انطباق  در  شکنجه    «هایش  بیهوده  را  خودشان 

آن می می دهند،  انسان خواها  ا ه هند  برای  را  »غیرانسانی ا  آن  یا  ین 

سازگاریکنند؛    مجازات ن«  بود با  اینجا  در  حماقِتآنان  این   شان 

، دزدهای کوچک را دار سازند میطور خاص آشکار     بهها را  تئوری

ها برای صدمه زدن  دهند بزرگترها فرار کنند. آن زنند و اجازه می می

دارایی و  به  دارند  دارالتادیب  »خشونت ها  افکار«    برای  موقوف به 

 ها. ها و عریضه نمایش  فقط ،سازیِ »حقوق طبیعی انسان« دارند 
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داده  نامه نظام  ادامه  وجودش  به  مقدس  امر  طریق  از  تنها  جنایی  ی 

ها خودش نابود خواهد شد. اکنون آن  ،اگر مجازات رها شوداست و  

در    ،ازات ای در مورد خودِ مجبدون میدان دادن به شبهه خواهند  می

دقیقا    جایی  هر اما  بیافرینند.  جدیدی  کیفریِ  جازات  م  همینقانون 

نمی و  کند  باز  رضایت  برای  جایی  باید  که  اش هدفتواند  است 

ست  ا  ما  تدارک دیدن برایبلکه در    اشدحق یا عدالت ب  راضی کردنِ

کسی با ما کاری انجام   اگر  کند.بخش کسب میای رضایت که نتیجه 

شکنیم و آنچه از  ، ما قدرتِ او را میمتحمل نکنیا  دهد که ما آن ر

کنیم و به درونِ راضی می  خود را  ما  داریم:را برمیآنِ خودمان است  

افتیم. این  حماقِت اینکه بخواهیم حق را )شبح را( راضی کنیم، نمی

بلکه باید  نیست که    مقدس  رِام انسان دفاع کند  برابر  از خودش در 

دانید  بود، می گونه  ایننیز    خدا  طور کههمان  .انسان علیه انسان است 

که   ییخداهمان    ؛کنددفاع نمی  خودش در برابر انسانکه او دیگر از  

اندازه تا  البته  )و  گذشته  در  او  اکنونبرای  حتی  همهنیز  ای  ی ( 

دست  پیشکش  »خدمتکاران ِخدا«  کفرگو  تنبیهِ  برای  را  هایشان 

نیز  ها تا همین  طور که آن کردند، همانمی هایشان  دست وز  نه امروز 

امر مقدس قرض می به  از  را  امر مقدس  دهند.  خود گذشتگی برای 

مینیز  را  موضوع  این   که  تحقق  فعالِ فرد  بخشد  مشارکِت  بدونِ 

دست نابه  فقط  ،شخود به  را  دادگاهکاران  و  پلیس  تحویل های  ها 
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داد: امور  خواهد  اولیای  به  کردن  واگذار  مشارکت  هیچ  »که    بدونِ 

 وی از پیرمردم در    .دن مسائل مقدس بهترین هستند«اره کردر اد  البته

فقط  معموال  و  غیراخالقی  آن  نظر  به  که  چیزی  هر  علیه  پلیس 

می  دیوانهناشایسته  کامال  خشمِآید،  این  و  امرِ   اند  برای    عمومی 

، پلیس را بیشتر از آنکه حکومت به هر طریق بتواند   اخالقی، سازمانِ

 . کندمحافظت می

با   امر مقدس را دست  جرم تاکنون  خودمدار  از خود دفاع کرده و 

بگوییم   است  بهتر  یا  مقدس  امر  با  گسست  این  است؛  انداخته 

گاه  شود. یک انقالب هیچ  گسست از امر مقدس ممکن است عمومی 

  جنایت   حیا چرا. آیاپروا و بیوجدانیِ نیرومند، بی اما بی   ،گرددبرنمی

آذرخش غدر  دوردسْت  نمیهای  آیا  رورآمیز  و  که  مینغرد  بینی 

 اش خاموش و تاریک شده است؟چگونه آسمان با پیشگویی 

------- 

ش را برای جوامع کوچکی  اکند از اینکه قدرتکس که امتناع می آن

مثل خانواده، حزب و ملت خرج کند، نیز همچنان اشتیاقی برای یک 

 را دردف عشق  کند که شاید ه و فکر می  ی ارزشمندتر داردجامعه 

ی بشری« یا »نوع انسان« یافته است، که خود را برای چیزی »جامعه 
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  نوع انسان سازد قربانی کند؛ از این پس او برای » که افتخارش را می 

 .کند«و خدمت به آن زندگی می 

-، نامِ بدن که تاکنون مرا سرکوب کرده است   یشخصِ حکمرانآن  

روح   و  است   مردم  اش برخیدولت  اشنامِ  مخومی  .  و  اهند  ردم 

« تغییر شکل ام ع  ها را با وسیع کردن آن به »نوع بشر« و »منطقِدولت 

این وسیع شدن  با  اما  می  فقط  دهند؛  این  از  و بندگی شدیدتر  شود 

اندازهنوع همان  به  بشردوستان  و  و  دوستان  سیاستمداران  ی 

 ها اربابانی مطلق هستند.دیپلمات 

لوهیت، اخالق  دا، اچون خبرند  ییورش ممنتقدانِ مدرن علیه دین  

کند که ها را وادار میکند یا آن و غیره را خارج از انسان مستقر می

دهند که این ترجیح می  در ضدیت با آنچیزی برونی باشند، منتقدان  

را داخلِ   موضوعات  به    به  منتقدان  آن  حال  هر  در  اما  ببرند.  انسان 

»سرنوشت«  به انسان یک  کنند که  اهِ خاصِ دین سقوط میدرونِ اشتب

آبده  اینن ند،  ازاین  واخواهند  نیز می  جاها در  دست  الهی، بشری و 

-ماهیت او هستند. همان  دست،ازاینبشر و    باشد: اخالقیات، آزادیِ

می  نیز  دینی  سیاستمدارانِ  که  »طور  را  انسان  تا  «  آموزش خواستند 

د به  را  انسان  تا  »ماهیت دهند،  درکِ    «،ش ارکِ  «، شاشت »سرنوبه 

کسی در    «،حقیقی  ، یعنی یک »انسانِبسازند  ، تا چیزی از آننندبرسا
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»معتقدِ یک  او  «،حقیقی  شکلِ  می   اینان،  بسازند  از  یک  نخواه نیز  د 

د. در واقع هر دو به یک چیز نبساز  اوی حقیقی« از  تبعه »شهروند یا  

می نمی  ،شوند ختم  کهفرقی  الهی   کند  امرِ  سرنوشِت  را  آن  کسی 

 انسان. یاد بخوان 

او  کند:پیدا می بایدانسان، تحت دین یا سیاست، خود را در نظرگاهِ 

باید    باید بشود،  آن  یا  آن گونه  ینااین  این  یا  با  باشد.  گونه 

برابر   در  که  هم  برابر  در  فقط  نه  همه  دستور  این  با  درخواست، 

می قرار  نیز  مخویشتن  آن  می گیرند.  یک  نتقدان  باید  شما  گویند: 

کاملانسانِ آزادِ  بناب    ادعای  نیز در وسوسه   هاراین آن باشید.   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،   مثل  کنند،  ظهور  را  نیز  ایمان  مبلغانِ  عقیدهکه  این  ی با 

مسیحی برای  که  د  فرستادن میم  محک تا  شده  مقدر  درستی  به  همه 

به عنوان یک    آزادیباشند.    برپا جدید    اجتماعِ در آن زمان خود را 

که  همان)کرد  می کلیساتاکنون  طور  عنوان  به  به   و  ایمان  اخالقیات 

دول بنیان  عنوان  را  خود  مشابهی  اندنهادهت  »تبلیغاتِ«  و  از (  را 

-درکنارهمیک  عتراضی علیه  مطمئنا هیچ ا حفظ کرده است.  خودش

نمی  اما  بودن  شود؛  تولید  هر  تواند  علیه  باید  آن  از  بیشتر  بسیار 
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مخالفت با فرهنگی که    قدیمی از ما، مخالفت شود؛  مراقبتِنوسازیِ  

می رهنمون  هدفی  به سوی  را  با  ما  مخالفت  به طور خالصه  سازد. 

چیزی  اصلِ   که  ما، از  ساختنِ  نیست  باشمسیحی  مهم  اتان  باع  ند، 

 ها.های آزاد و انسان شند یا انسان با

با  می که  گفت  انسان فوتواند  در  را  بشریت  دینْ  دیگران،  و  یرباخ 

دسترسی  جابه غیرقابل  که  دیگر  جهانی  به  را  آن  و  کرده  ست،  اجا 

به عنوان   ،خود   متعلق بهبا وجودی  سپس بشریت  انتقال داده است.  

خودش  چیزی   به  باشد   شخصیکه  »خد  عنوان،  داده    ، ا«یک  ادامه 

. کسی یابدپایان نمیجه با این موضوع  و هیچاست: اما اشتباهِ دین به

است   کهممکن  دهد  جابه  اجازه  بشرِ  این  جا شده سقوط  شخصیِت 

مدار  یند  مچنانو ه   سازدا به الوهیت منتقل  کند، ممکن است خدا ر

بماند. چرا که   دینیباقی  ناخشنودیدربردارنده   امر  انسان   ی  ی هااز 

ش  اکه باید برایاست  »کمالی«    کردنِبنا    یبردارندهدراست،    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 تثبیِت یک ایده5.48انجیل متی    .«است 
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کمام است،  ک  ی  لْطلق.  برتر«  ایدها  1نیکی  پایانِ»نیکیِ    هر   الِست؛ 

 .دست و ازاینکس انسان کامل است، انسان حقیقی و آزاد 

انِ آزاد« است. الِ »انس های عصر جدید به هدفِ بنا نهادنِ ایدهتالش

الِ  توانست آن را پیدا کند، دینی جدید به خاطر این ایده اگر کسی می 

ی جدید، یک  جدید، یک شکنجه منای  آمد؛ یک ت میجدید به وجود  

 جدید.  یتوبهوقف شدنِ جدید، یک خدای جدید، یک 

ایده »آزادیِبا  با  همان  مطلق«    الِ  مشابه  دیگر الیدهاغوغای  های 

براساسِ  ؛شودمی ساخته   مثال  عنوان  در    :  2هس  نظرِ  به  یک  »این 

قابلجامعه  مطلق  بشریِ  بود«ی  خواهد  ادر  .درک  بالفااین  صله  اک 

دقیقا به همین شکل آزادی را به او  ؛  بدل شد  تکلیفیبه  از آن    پس

پادشاهیِ »عدالت« )برابری( و باید کند: عنوان »اخالقیات« تعریف می

 آزادی( آغاز شود، ... .دیگر   به عبارت»اخالقیات« )

 
التینِ   1 عبارتِ  شدهکوتاه    finis dolorumعبارت   finiss dolorum etی 

malorum    که احتماال از عنوان کتابی به همین است به معنای پایان نیک و بد
 م. –نام از فیلسوف و سیاستمدارِ رومی سیسرون گرفته شده است. 

از    یالیست و سوس  یهودی-ی فرانسو -یآلمان   یلسوفف  یک موسی هس   2 و  بود 
 م.  – یکار یونیسمِصه انِموسس
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ش  ایا ملت خانواده  دار است کسی که وقتی اعضای قوم،  چه خنده

کند«؛  ر شایستگیِ اعضایش، »باد میخاط  شوند، بهمی  بندیواال رتبه

کدام از خواهد »انسان« باشد، نیز کور است. هیچمی   فقطاما کسی که  

بلکه  قرار نمی  بودنویژهش را در  اارزش  نآنا مرتبط  در  آن را  دهد 

»بندی«    بودن میبیند  میبا  دیگران  با  را  او  بندهای که  در  پیوندد، 

 . خونی، ملیتی یا بشری

این ما  را  اگر  معنای    واقعیت  است  ممکن  غرور  که  بگیریم  نادیده 

تفاوتِ بخودبینی   بگیریم،  آگاهی  تنها  را  آن  و  یافت   عظیمی  دهد، 

در نتیجه داراییِ  و  تعلق داشتن« به یک ملت  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  شما  شودمیمن  احب  اگر   نیرویی . 

می  دارید،  و  جسمی  کنید  اعمال  مناسب  مکانی  در  را  آن  به  توانید 

یک   آن  اگخاطر  باشید؛  داشته  غرور  یا  بدنِ  خودآگاهی  برعکس  ر 

شما،   آن صاحِب  قویِ  باشد،  تحریک  شما  را  شما  جا  همه  او  وقت 

نامناسب می آن  در  دهد:  می  ش را نشاناقدرتترین مکانْ  کند و در 

کس دست بدهید بدون آنکه دست او را توانید به هیچشما نمیحال  

 فشار دهید.
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 یکیز  ادراکِ اینکه فرد چیزی بیش از خانواده، بیش از قوم، بیش ا

است  مردم  می   ،از  ختم  حرف  این  گفتن  به  شخص نهایتا  که  شود 

چیزی هاست چون او انسان است یا اینکه انسان  ینای  بیشتر از همه

»در نتیجه همه صرفا و کامال  انی و غیره است.  ز یهودی، آلمبیشتر ا

باشند« نمی  .انسان  این  جای  به  شخص  ما آیا  چون  بگوید:  تواند 

عالوه بر آن »بیشتر« از این نیز  پس  ته شد هستیم،  بیشتر از آنچه گف

بود؟ آلمانی  1خواهیم  و  و  ،  هاانسان  ولف انسان  غیره؟    2دودمانِ  و 

حقگراه ملی  موضع  در  نمی  قرار  ا  کسی  ملیت دارند،  را  تواند  شان 

در   نباید  کسی  دارند؛  قرار  موضع حق  در  بشردوستان  و  کند:  انکار 

در   بماند.  ملیت  بودنْ  محدودیِت  ملیتْ تناقض حل مییگانه  شود؛ 

طور  شوم و همینخود بلعیده نمی  کیفیت من است. اما من در کیفیِت

یگانگیِ   از ابتدا باکه    هستممن  این    بشریت نیز کیفیت من است اما

 دهم.می  نسانْ وجودخود به ا

به را  او  تاریخ در جستجوی انسان است: اما او، من، تو، ما هستیم.  

 خدا یز، به عنوان یک الوهیت، ابتدا به عنوان  رازآم   ماهیتِعنوان یک  

 
م   1 شکل  همان  به  ما  که  است  این  نویسنده  از  یمنظور  بیشتر  بگوییم  توانیم 

 م. –ن نیز هستیم. انسا
2Welfe  دودمان که شمار  ییاروپا  ینام  اعضا  یبود  از سده  یاز  تا    ازدهیی  آن 
 م.  –. بر سر کار آمدند ای تانیدر آلمان و بر یالدیم ستمِیب
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انسانیت و نوع بشر(  انسان )بشریت،  به عنوان  جو  وجست   و سپس 

 و آن یگانه پیدا خواهد شد.  متناهید، آن به شکل فر اواند؛ کرده

برای   کاری  هیچ  و  هستم  بشریت  من  هستم،  بشریت  مالکِ  من 

نمی دیگر  بشرِ  ابلهانه است کهکنم.  خوبیِ یک  تویی که یک   کاری 

خواسِت زندگی برای کسی دیگر از خود را ستایش    ،اییگانه   بشرِ

 کنی.

برای من و  رابطه  تاکنون  نظر گرفته شده    اهانسان  نِاهجای که  در 

های که باید در موقعیت  کندایجاد میاست، چنان فرصت ارزشمندی 

اما اینجا که فقط قرار   ؛دیگر نیز دوباره و دوباره در دست گرفته شود

تا   بیرونیاست  سازد خطوطِ  آشکار  چشمان  برابر  در  باید  اش   ،

تا جای فهمِ دو سوی  باز شود  یشکسته شود  به   یهبرای  دیگری که 

مفهوم »انسان« را در خود ارائه ها گونه که آنآن. تابندمیی آن واسطه 

انسانمی یا فرزندان  مثل فرزندان خدا    انسانهستند )فرزندان    دهند 

یابم  من خودم را صرفا در رابطه با انسان نمیکه از آن صحبت شد(،  

ا  انسان داراز  آنان  که  یابم  می  آنیرابطه با    درخود را  بلکه همچنین  

می   هستند خود  آنِ  از  پس  و  به    نتیجتاخوانند.  تنها  نه  را  خود  من 

شان نیز  بشری  هایمالکیت بلکه به    هستندهایی که از طریق انسان آن 

می  انسان ارتباط  جهانِ  کنارِ  در  بنابراین  و  دهم:  حواس  جهانِ  ها، 
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ایده  مختصریجهانِ  تنها  و  بیاید  ما  برآوردِ  در  باید  نیز   ی درباره  ها 

متعلق به    ،ها از داراییِ جسمانی یا به همان شکل روحانیانسان چه  آن

 .، سخن گفته شدنامند می خود

به وضوح  دهد و  میسان را توسعه  فهوم ان به همان نسبتی که کسی م

دهد تا به این یا آن  همان نسبت آن را به می، به  زندمیبه آن چنگ  

محترم بگذاریم  شخصِ  واحترام  از  و  مفهوم،    اکِادر  ترینسیع ،  این 

دستور می  آخرین  که  ناشی  درشود  انسانِ  به  کس«   ونِ »احترام  هر 

انسان احترام  ا به  اما اگر من  باید به همین گذارم، احترابست.  مِ من 

 یابد.  گسترششکل به بشریت یا آنچه متعلق به انسان است، 

آنِ خودمختصری  تنها  ها  انسان  و  از  است    دارند  این   من  کهباید 

دا رااین  دارم.    رایی  نگاه  مقدس  را  آن  و  از  بشناسم  داراییِ بخشی 

ها، معنویت ست. اولی اشیاء و دومی  اها بیرونی و بخشی درونی  آن 

این است که است. اما باید    دست ازایننو و    افکار، عقاید، احساساتِ

 منِ گذارم:  باحترام    برحقو  بشری  های  داراییبه    فقطهمیشه  من  

غ و  بپوشم،  نیست  نیاز  یربشری  ناحق  که  چشم   داراییِ فقط  چرا 

داراییِ درونی از این نوع به یک  ست.  ا  هاداراییِ واقعیِ انسان   انسان

متعلق به  به بیان دیگر  آزاد است،    دیندین است؛ چون    نمونهان  عنو

است  شکل   من  و  انسان  همین  به  دقیقا  بزنم.  ضربه  آن  به  نباید 
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ط من مورد  نباید توس   آزاد است و؛  ست ا یک داراییِ درونی    شرافت

دین   .( دست ازاین  عملی جهت توهین، کاریکاتور و)  ضربه قرار گیرد

»دارایی  شرافت  دارایی   یهایو  در  هستند.  ، لمسقابلهای  روحانی« 

اولین داراییِ   نخست ی  شخص در درجه   ایستاده است: شخِص من 

شری یا  شخص؛ اما تنها شخِص ب  آزادیِ  ترتیب و به همین  من است 

می   برحق زندان  دیگری  است،  شما آزاد  داراییِ  شما  زندگی   شود. 

هیوالیی که به  ها مقدس است  برای انسان   در حالی  ست؛ اما آن فقطا

 غیربشری تعلق نداشته باشد. 

گونه اگر   به  انسان  نمیاای  یک  که  کاالهای ست  از  تواند 

  م: این معنای ها را از او بگیریتوانیم آن اش دفاع کند، ما میجسمانی

آزاد آن  ی ورقابت،  از  نتواند    ان شغل است. آن کاالهای روحانی که 

ط نیز  کند  آزادیِعمه دفاع  ترتیب  همین  به  شد:  خواهند  ما  بیان،    ی 

 اند. گونهعلم و انتقاد نیز این

کاالهای   غصب شدهتقدیساما  تقدیس،  هستند.  و  نکردنی  شده 

ه اما  دولت و جامع  شده از طرف چه کسی؟ تقریبا از طرفضمانت 

از طرفِ »مفهومِ آن چیز«؛ چرا   «،انسان یا »مفهوم   ر از طرفتدرست 

تقدیس  کاالهای  مفهومِ  آنکه  که  است  این  بشری  شده  حقیقتا  ها 
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دارنده  ترجیحا  یا  آناهستند  آن نی  نه  ،  و  انسان  یک  عنوان  به  را  ها 

 .ا است یک ناانسان دار

ش، احساسِ ا ت شراف ،انسان ایمانِکاالهایی چون در بخشِ روحانی، 

قرار   دست ازاینفروتنی و    ،نجابت در     اوآری، احساسِ  -شااخالقی

کنش دارند نوشته .  و  )سخنان  کنند ییهاهایی  متاثر  را  شرافت  که   )

مجازات  »بنیان همچنین  اند؛  قابل  به  همهحمالت  ادیان«،  های  ی 

یک سیاسی؛ خالصه حمالت به هر آن چیزی که    حمالت به ایمانِ

 حق« دارد.  ا»ب  انسانْ

هنوز   اینجا  ا تا  عقیدهنتقادی  لیبرالیسمِ  اظهار  نکرده هیچ  رسمی  ی 

و  شده را گسترش خواهد داد،  تا چه اندازه کاالهای تقدیساست که  

کند؛ ون شک خود را نسبت به همه نوع تقدیسی دشمن تصور میبد

محدودیت   کند، باید بر آنبا خودمداری مبارزه می  همچنان که اواما  

نبایقرا و  دهد  نار  که  بگذارد  برد.  د  یورش  بشریت  به  به انسان  اگر 

برسد،   »توده قدرت  به  نسبت  او  تئوریکِ  تحقیرِ  آن  ها«،  معادلِ 

 . خواهد داشت سرزنشی عملی وجود 

ن کند، و چه چیز از آدریافت می  ایتوسعه»انسان« چه    مفهومِاینکه  

-در این  -هستندو بشر چه  ان  انسنتیجتا    که-درسمنفرد می  به انسانِ

سیاسی،    مختلفِ  درجاتِ  جا نوع  و  دارند،  تفاوت  هم  با  لیبرالیسم 
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از  بیشتر  ادعایی  همواره  کدام  هر  بشری  انسانِ  نوع  اجتماعی،  نوع 

به   را  مفهوم  این  بیشتر  که  کسی  دارند.  »انسان«  به  نسبت  دیگری 

گرفته می   ،باشد  چنگ  انسان«بهتر  آنِ  »از  چیز  چه  که  است.    داند 

ه  مدولت  این  به  محدودینوز  در  می  ِتفهوم  چنگ  زند،  سیاسی 

این  گونه که گفته شده،  آن   اماکند؛  در اجتماع میاین کار را  جامعه  

بار  نوع اولین  برای  که  است  یا بشر  است  کرده  ادراک  تماما  را  آن 

اما اگر انسان    .وسعه داده است«نوع بشر آن را ت  »تاریخِتوان گفت  می

شده اوقآن   «،است   »کشف  ما  میت  نیز  را  به ین  چیز  چه  که  دانیم 

اش تعلق دارد، اینکه چه چیز داراییِ انسان یا  انسان به عنوان دارایی 

 بشر است. 

انسانِ که  بگذارید  کند چون   اما  ادعا  است  آنچه حق  هر  بر  منفرد 

مفهومِ یا  او را مستحق    انسان  انسان  آن انسان  دانسته است، چون  ها 

او یا ادعای    چرا من اهمیتی به حقِده است:  به او داا  ر  آنش  ابودن

از   نه  و  انسان  از  تنها  را  او حقِ خود  اگر  بدهم؟  پس  من  او  دارد، 

به عنوان    منبرای   ندارد.  به    زندگیِ  مثالاو هیچ حقی  برای من  او 

اندازه  برای  همان  که  می   ارزش  من ای  حساب  به  به  دارد،  من  آید. 

  کردنی ادعای کاالهای لمس  نچهبه آ  نند )یاخوامالکیت می  آنچه حقِ

نیزمی احترام  خوانند  »قداستِ  مین(  به  نسبت  او  حق  به  و  گذارم 

یا حق او نسبت به کاالهای روحانی و الوهیتی، )ش«  اطبیعِت درون
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نشده  ا آزرده  نمی  بمانند( باقی  ینکه خداهایش  کاالهای نهمحرمت   .

ها آن ان مالکْ  من به عنوو    اندمتعلق به مناو، جسمانی یا روحانی،  

 در اختیار دارم. م ای قدرترا به اندازه

مالکیتدر   وسیع   پرسشِ  است  تر  معنایی  گزارهنهفته  آنچه  ی از 

ها به آنچه انسان   فقطدهد بیرون آید. اینکه  محدودِ پرسش اجازه می 

می  ندارد؛  داراییِ خود  را  پاسخی  هیچ  توانایی  دهیم،  ارجاع  خوانند 

در »  شودمییافت    اینجا  تصمیم  ه که  راما  چیز  کسی   مه  چه   از 

 بستگی دارد. شامالکدارایی به  .داریم«

را  سالح   1انقالب س هایش  مرحمِت  ویبه  »از  که  چیزی  خدا«    هر 

ش ادر جایگاهرا  الوهیت که انسان    علیه حقِ  مثالآمد نشانه رفت  می

نچه  د با آدر تضا  ،شودانسان« ناشی می   آنچه از »ماهیِت .  کردتصدیق  

 . گرفت شد، قرار خدا عطا می  مرحمِت از

با جزمیِت مذهبی که دستور می  اکنون »به خاطر  اددر تضاد  خدا د 

ها با یکدیگر مجبور  ی انسانرابطه  «،همدیگر را دوست داشته باشید

انسانی را در انسان همدیگر را دوست داشته    بود جایگاهِ  »به خاطر 

ست بکند دیگری نتوان   انقالبی کار  پس آموزشِ  .دریافت کند  «باشید 

 
 منظور انقالب اول فرانسه است.  1
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ی انسان با چیزهای این ی آنچه مربوط به رابطهابتدا دربارهجز آنکه  

-مقرر سازد، همانآن به بعد متعلق به انسان    ، جهان را ازبود  جهان

   طور که تا آن زمان براساس نظمِ الهی آراسته شده بود.

ع به  من  توسط  باید  دارد و  تعلق  »انسان«  به  دارایی جهان  اش نوان 

 شود.  اردهاحترام گذ

 دارایی چیزی ست که به من تعلق دارد!

دهد، بدین شکل  می   امعن   مقدس   اش، داراییِدارایی در معنای مدنی

. »به دارایی احترام گذارید!«  احترام گذارمکه من باید به داراییِ تو  

اندک ذره دارایی همان  چون سیاستمداران دوست دارند که هر کس  

یِ  بندبخش ها با این تالش تا حدی این  شد، و آن را داشته با   خودش

دادهباورنکردن تحقق  را  را ی  خودش  استخوان  باید  کسی  هر  اند. 

 داشته باشد بلکه چیزی برای گاز گرفتن پیدا کند.

امور در معنای خودمداری متفاوت است. من با کمرویی از   وضعیِت

ب نمیازپدارایی تو قدم  بلکه هموانهمس  به،  آن  به  داراییِ    ره  عنوان 

  . نگرم که در آن نیاز نیست تا به هیچ چیز »احترام گذارم« خودم می

 دعا کن که تو نیز دارایی مرا چنین بخوانی. 

 رسیم.میین شکل با یکدیگر به توافق ترراحت با این دیدگاه به ما 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

504 

 

ها تمام بندگیهای سیاسی مشتاق هستند تا اگر ممکن است  لیبرال 

، حتی اگر این زمین اربابی آزاد باشند زمینِ او  د و همه در  نمحو شو 

به شکلی   را  نیازهایش  بتواند  که  باشد  داشته  اندازه فضا  آن  تا  فقط 

با   این داستان  مکفی  حتی در  کشاورز  کودِ یک شخص پر کند )در 

است   متاهل  هم  پیری  کود    چوندوران  از  بتواند  است  »ممکن 

 خود داشته باشد،  آنِز  ط مختصری ااگر فرد فق  .ببرد.«(   همسرش نفع

، دیگر مهم نیست که ! داشته باشدمحترمبه عبارت دیگر یک داراییِ  

بیشتر از این مالکان، هر چه بیشتر از دولت . هر چه چقدر اندک دارد

رعیت  باشد   هااین  »مردمِداشته  بیشتر  و وطن  ،  خوب«    یپرستانآزاد 

 .دارد

آنچه    لیبرالیسمِ »اح مدار  که دین سیاسی، همانند هر  بر    «، تراماست، 

کند. نتیجتا او در رنجشی های عشق حساب میمهربانی و فضیلت بر  

گذارند  چیز احترام نمیپیوسته قرار دارد. چون در عمل مردم به هیچ

دارایی روز  هر  بزرگ و  مالکان  توسط  کوچک  خریداری  های  تر 

 . دشونمیبه کارگران روزانه بدل زاد« آ شوند و »مردمِمی

نیز    کردند که مالکیِتکوچک« فکر می   »مالکانِ  اگر برعکس  بزرگ 

بستند و آن نیز  تعلق دارد، محترمانه آن را به روی خود نمی   ن به آنا

 شد.ها بسته نمی به روی آن 
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آن لیبرال مالکیت  که  می گونه  را  آن  مدنی  مستحقِ    ، فهمندهای 

کمونیست حمله است:  ی  پرودون  و  است یرقابلغها  که   دفاع  چرا 

دارایی م مالکِ کسی    ،دنی در حقیقت چیزی نیست جز انسانی فاقدِ 

او   روی  به  جا  همه  شدهکه  جهان  او  است.    بسته  داشتنِ  جای  به 

که  آن  آن  توانست میگونه  دور  به  که  ندارد  چیزی  خرده  حتی   ،

 بچرخد. 

نه   که    1مالک پرودون  را    2متصرفرا  دارد  استفاده  حقِ  آنکه  را، 

معناسبه    این  3خواهد.می میچه  او  هیچت؟  زمینی خواهد  کس 

آن،   اما سودِ  باشد؛  این سود،    -نداشته  به یک صدمِ  فقط  اگر  حتی 

در هر حالتی داراییِ شخص است    -این محصول، اجازه داده شود  

تواند به خواست خود با آن رفتار کند. کسی که فقط سودِ یک  که می

ست که ا  کمتر کسیاین  زمین را دارد، مسلما مالک آن نیست؛ و از  

موردِ نیازش نیست را   براساس نظر پرودون باید آن مقدار سودی که

آن سهمی   مالک  او  اما  کند؛  که  ارها  می   نزدست  نتیجه مااو  در  ند. 

می نفی  را  مالکیت  آن  و  این  تنها  نه خودِ  پرودون  را.   مالکیتکند، 

 
ایسندهنو  1 تا  کرده  از خودِ عبارات فرانسوی استفاده  به متن یقدق رجاع  ی  تری 

 م. –زبانِ پرودون داده باشد.  فرانسوی
 به فرانسه  2
 م. –مثال در کتاب »مالکیت چیست؟« اثر پرودون  3
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رها کنیم،   خواهیم که زمین را به دست مالکانِ زمیناگر ما دیگر نمی 

بهب این هدف    خودمان  لکه آن را  اختصاص دهیم، ما خود را برای 

می می متحد  شکل  اجتماع  یک  اتحاد،  یک  که  کنیم،  را    خوددهیم 

کند؛ اگر ما شانس خوبی در این موضوع داشته باشیم، آن  می   مالک

کشند. و مشابه با زمین، ها دست میاشخاص از مالک بودن بر زمین

های دیگر نیز بیرون کنیم لکیت بسیاری از ماها را از  آن توانیم  ما می

آن داراییِ  تا  را  داراییِ  خودها  فاتحانْسازیم  فاتحان،  را جامعه   .  ای 

ای بزرگ تصور کند که اندازه را به   آنتواند  هند که فرد میدشکل می

همه تمامیِ در  مراتب،  آنچه    ی  اما  بگیرد؛  آغوش  در  را  بشریت 

شبح( است؛ یک  ه )شکل یک اندیشنیز به همان  بشریت خوانده شد  

به  ی اشتراکی  افراد واقعیت آن هستند. و این افراد به عنوان یک توده 

زمین رفتار ملک و  با  منفرد    مالکِردِ  شکلی اختیاری همچون یک ف

اینکه  کنند.  می وجودِ  همان    مالکیتنتیجتا  با  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 میرا از دارایی  فرد

هر   هاایند(، و عالوه بر  ن بخشی از آن را به عنوان تیول به او ده   یا

دهد اجازه نمی  مثالد کرد  نآنچه که بشریت نباشد را نیز بیرون خواه 

باشند داشته  دارایی  حیوانات  نیز  .  که  آن  میپس  رشد  باقی  و  ماند 

باشند، از    داشتهسهمی  خواهند در آن  می  همه  آن چیزی که  کند.می
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خواهد آن را فقط برای خود داشته باشد پس گرفته  ه می آن فردی ک

 ملکِ . به عنوان یک  شودمیملکی عمومی  خواهد شد: آن تبدیل به  

کس    عمومی س  سهمهر  این  و  داشت  خواهد  آن  در  را  هم، خود 

ای که به پنج وارث تعلق مان خانه یمیقداست. در روابط    شادارایی

یک پنجم از سود  بود؛ اما داراییِ هر کدام    انداشت، ملک عمومیِ آن 

 گفت:اگر می  ،اش را دریغ کرده بود کنندهبود. پرودون تراژدیِ خسته 

و  » دارد  تعلق  عده  یک  به  تنها  که  هست  پس  چیزهایی  این  ما از 

ها را  . بگذارید که ما آن خواهیم داشت یا احاطه    اها ادعر آندیگران ب

ب  ،بگیریم گرفتن  با  دارایی  میچون  که  ه شخص  دارایی  آن  و  رسد 

ش رسیده ااکنون هنوز از محروم هستیم نیز با همین گرفتن به مالک

بهتر مورد استفاده قرار   ،ما باشد  یهمه است. اگر که آن در دستان  

دمی اینکه  تا  عده گیرد  کنترل  باشر  معدودی  به  ی  بگذارید  پس  د. 

هدفِخ این  )  اطر  بهvol1دزدی  بپیوندیم   (  او   به  «.هم  این،  جای 

  کند تا به ما بباوراند که جامعه متصرفِ اصلی و تنها مالکِ تالش می

آن  است؛  غیرمشمول  حقِ  می با  مالکان خوانده  که  علیه    ،شوند هایی 

(؛ اگر 2ست ای  مالکیت دزد)  شوندتبدیل به دزدانی میاین موضوع  

دارایی  از  اکنون  مالکِاو  نزد  او   اش  از  چیزی  است،  محروم  کنونی 

 
 م. -به فرانسه  -دزدی 1
 م.  –جمله ی مشهورِ پرودون   2
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کند. تا اینجا  ش استفاده میااز حقِ غیرمشمول فقطدزدد، چرا که نمی

رسد. برعکس  می  شخصِ اخالقیجامعه به عنوان یک    فرد به شبحِ

که  انسان  به  آنچه   دارد  بمی تعلق  ج ه تواند  آورد:  به  دست    من هان 

پیشنهادِلق  تع با  تو  آیا  چیزِ  مخالفِ  دارد.  می  خود  گویی؟ دیگری 

به   همه  همه»جهان  دارد؟«  از    ،تعلق  تو  اما  است.   ... و  من  و  من 

اینکه  سازی و آن را مقدس میآن یک شبح می   یهمه  تا    همه کنی 

به   آن   اربابِتبدیل  را   نیز  وقت شبحِ »حق«ترسناکِ فرد شود.  خود 

 د. ده یها قرار مآن در کنار 

کمونیست  مثل  آن می  خودمدارها ضد  پرودون  نتیجه  در  ها  جنگد. 

بنیانِدنباله  مسیحی،  بنیانِ  که  هستند  قربانی  هایی  بنیانِ  کردن    عشق، 

اجرا می پیوسته  را  بیگانه  آنبرای چیزی عمومی، چیزی  به   هاکنند. 

ت زیادی کنند که فقط مددر مالکیت چیزی را کامل می  عنوان مثال

کیت بودنِ فرد. یعنی بی مال  -عنوان یک واقعیت باقی مانده  به  ست  ا

چیز به پادشاه تعلق دارد؛  قدرتِ روی همه  :گویندوقتی قوانین می

کند، فرد  قدرت را تصاحب می  به شهروندان دارایی. پادشاه تمامِ
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، به این معناست: پادشاه  1آنچه دارایی خودش است سلطه دارد  بر

است  کنترل و  »همه چی  توانداو می  ، چرا که فقطمالک  را   تعیینز« 

او   و    2قدرت کند،  است   مطلق  یحاکمیتآن    بردارد  . دارا 

واضح کمونیست  را  آن  آن  کنندمیتر  ها  به    مطلق  حاکمیتِ،  را 

منتقل  »جامعه  همه«  از  نتیجتا:  سازندمیای  دشمن  ها  آن.  خاطر  به 

خودمداری،  بودن اگر    با  یا  هستند  عموممسیحی  تر یبخواهیم 

انسان صح کنیم  دینبت  وابستگان، هایی  اشباح،  به  باورمند  مدار، 

( هستند. دست ازاینگذارانِ به یک عمومیت )خدا، جامعه و  خدمت 

را  دراین آنچه  وقتی  است  مسیحیان  شبیه  پرودون  نیز   برایجا 

 مثالنام او را )  پرودون  دهد.می  کند، به خدا نسبت ها انکار میانسان 

کند گذارد. بدین طریق او ثابت میزمین می  3مالکِ  (90ی  صفحه ر  د

نمی بدین مالکیتتواند  که  اندیشه   را  گونهی  بیرون  از  او  سازد اش  ؛ 

 کند.دیگر خارج می یرا به دنیای این مالکرسد اما نهایتا به مالک می 

 ی بشری«( بلکه افراد مالک هستند.)»جامعه نه خدا و نه انسان 

 
بابِ   1 در  رساله  کتابِ »شش  از  است  و جمالتی  نوشته شده  التین  به  عبارت 

اثر   بحیاتِ سیاسی«  )ژان  ف1530-1596ودن  هوادارانِ   یفرانسو   یلسوف(  از   و 
 م. –. گرامطلق حکومِت ییهنظر یکِکالس

2Potestas   .م. –به التین نوشته شده 
3Propriétaire   .م. –به فرانسوی نوشته شده 
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------- 

کنند وقتی مالکیت را دزدی فکر میین ویتلینگ(  ودون )و همچنرپ

دربارهمی را  چیز  بدترین  آن  نامند،  پرسشِ ایاز  ما  .  اندگفتهی  ن 

تواند  بنیانی می-کنیم که چه اعتراضِ درسْتآور به کلی عبور می شرم 

ما ایجاد شود،  دزدی  می   علیه  به کل  تنها  »دزدی«  مفهومِ  آیا  پرسیم: 

است،   فممکن  که  زمانی  دهد  جز  اجازه  اعتبار  رد  »مالکیت«  مفهوم 

میدا کسی  طور  چه  باشد؟  مالکیت شته  هنوز  اگر  کند  دزدی  تواند 

نشده   هیچاست پدیدار  به  که  چیزی  نمی؟  ندارد،  تعلق  تواند  کس 

. بر همین  دزدی نیستگیرد،  ی که کسی از دریا می آب؛  دزدیده شود

تنه دزدی  بلکه  نیست  دزدی  مالکیت  مالاساس  طریق  از  کیت ا 

رسد وقتی که همه می  جاهمینیز به  ممکن شود. ویتلینگ نتواند  می

می همگان«  »داراییِ  را  است،  چیز  همگان«  »داراییِ  چیزی  اگر  بیند: 

آن را سرقت   ،دهدوقت فردی که آن را به خودش تخصیص میآن 

 .کرده است 

مرحمِت    مالکیِت از  است.    قانونخصوصی  فقزنده  آن  ط ضمانِت 

تصاحب هنوز دارایی نیست، تنها زمانی »از آنِ    چونت  اسقانون  در  

گونه  ، آننیست   واقعیت این یک    .شود که قانون تصدیق کندمن« می 
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یک افسانه است،  بلکه  نیست،    un fait1یک  کند  پرودون فکر می  که

ما این  است.  اندیشه  مالکیتِ   لکیِتیک  مشروع،  مالکیِت  قانونی، 

که از طریق قانون به    من  طریق  نه ازلکیت  ما  اینشده است.  ضمانت 

 من تعلق دارد. 

وجود   این  برای  اعبارتی    مالکیت با  بیست  روی   حدحکمرانیِ 

»آن  که  انسان(  چهارپا،  )شیء،  خُرد  نظرم خوب  چیزی  به  که  گونه 

می می قضاوت  آید  را  آن  کنم«توانم  کنترل  و  براساس   .کرده  البته 

رومی   سوقانونِ  و  استفاده  از  ءحقِ  محداستفاده  در  ی وده چیزی 

یک  قانون نامحدود،  قدرت  ا  انحصاریو    حقِ  با  دارایی  اما  ست؛ 

خود دارم، از آنِ من است. تا    شود. آنچه من در قدرتِمشروط می 

مال  دفاع کنم، من  دارنده  به عنوان  از خود  آن چیز    کِزمانی که من 

دور    قدرتیهستم؛ اگر دوباره از من دور شود، مهم نیست که با چه  

کنم،   مثال  ،شود تصدیق  آن  روی  را  دیگران  عنوانِ  آن آن   اگر  وقت 

هم   بر  تصرف  و  دارایی  بنابراین  است.  شده  تمام  . اندمنطبق دارایی 

از قدرتِاین نیست که حقی خارج  من وجود داشته باشد که    گونه 

خودم وجود دارد: اگر من دیگر آن   بلکه تنها قدرتِ  ،مرا مشروع کند

ها . زمانی که رومی شودناپدید می یز از نزد من  ته باشم، آن چ را نداش

 
 م. –واقعیت، اما به فرانسوی  همان  1
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آلمان  علیه  به دومی  دیگر قدرتی  امپراتوری جهانیِ روم  نداشتند،  ها 

ها در هر حال به ومی دار است که اصرار کنیم رپیدا کرد، خنده تعلق  

داند چگونه چیزی شکلی مناسب، متصرف باقی ماندند. کسی که می

آ از  و  بگیرد  آرا  کند،  دفاع  تن  او  به  چیز  که  ن  زمانی  تا  دارد  علق 

کسی تعلق دارد که طور که آزادی به  دوباره از او گرفته شود، همان

 .بگیردآن را 

می تصمیم  دارایی  مورد  در  قدرت  چ تنها  و  )مهم گیرد  دولت  ون 

مطلق    پوشان یا انسانِنیکوکار یا ژنده   نیست که دولت یا شهروندانِ

ف است؛ من، آن یگانه،  هایی متصر است، او به تنباشد( تنها قدرت  

تیول داده شده است، تبعه است و به همین    فقطهیچ چیز ندارد و  

 شکل خدمتگزار.

م و آیا باید قلمرو خود را باال بر  خود، ارزشِ  خواهم ارزشِمن می

،  است   دارایی را ناچیز بشمارم؟ خیر، من تاکنون محترم شمرده نشده

انسا نوع  مردم،  عمومچون  هزار  و  داده   یِتن  قرار  واالتر  دیگر 

ش شناخته نشده  ااند، پس دارایی نیز تا به امروز به ارزشِ کاملشده 

نیز   دارایی  عنوان    فقطاست.  به  است،  بوده  شبح  یک    نمونه داراییِ 

و در    من  «؛اراییِ مردم؛ کل وجود من به »سرزمین پدری تعلق دارد د

پدری،    به سرزمینِخواندم نیز  ی ماز آنِ خود  نتیجه هر آنچه که من  
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شود که فقر را  ها خواسته میدولت تعلق داشت. از دولت  به مردم،به 

این  من  نظر  به  میبکشند.  آن گونه  که  که  رسد  دارند  درخواست  ها 

را ببرد و آن را در برابر پاهایش بگذارد؛ چرا که تا    دولت سرِ خود

دیوی    خودِ فرد باید زمانی که دولت به عنوان یک خود وجود دارد،  

ک ناخود بماند؛ دولت تنها به این عالقه دارد که خودش غنی فقیر، ی

اینکه پیتر  1مایکل   باشد؛  و  باشد  است؛    2غنی  مشابه  او  برای  فقیر 

کند که تفاوتی نگاه میایکل فقیر باشد. او با بیغنی و مپیتر  تواند  می

می غنی  دیگری  و  فقیر  آرامشِکسی  تغییرْ  این  هم    شود،  به  را  او 

اند؛ در این ی او یکساندر برابر چهره  افرادبه عنوان    هازند. آنمین

-ها هیچ هستند، همانآن یموضوع او عادل است: در برابر او هر دو

از طرف دیگر   «؛یما خداوند گناهکاران  پیشگاهِی ما » در  طور که همه

را تبدیل به    ی بسیار زیادی دارد در این که آن افراد که اواو عالقه 

ثروتِمی  شانخود در  نقشی  آن او    کنند،  او  باشند؛  در داشته  را  ها 

افراد پاداش  بدارایی که  این  از طریق  او  کند.  سهیم می  اشدارایی ه 

ماند و هر کس  باقی می   اوند؛ اما این داراییِ  کرا رام می   ن دهد، آنامی

ا وفادار  »عضوی  یا  کند  را تحمل  که خودِ دولت  زمانی  ز جامعه  تا 

 
1Michael   

2Peter     
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انتفاعیاستفاده   حقِ،  «باشد  دارد  1ی  را  آن  مخالفت    ؛از  صورت  در 

آفرین مجبور های مشکل شود یا توسط دادخواست دارایی مصادره می 

  ، است نه دارایی خود   اییِ دولتدارگردد. پس دارایی،  به نابودی می 

ماند. اینکه بگوییم دولت به صورت اختیاری فرد را از گونه می و این

ست که  ا  به سادگی به این معنا  ،ندکد محروم نمیه از دولت دارآنچ 

 به بیان دیگر خود است یا  -دزدد. کسی که دولت دولت از خود نمی

به عنوان  ،  نخورده دست خوب یا مطیع، تیولِ خودش را    یک شهروندِ 

خودی می  چنان  خودش. کند  حفظ  آن  از  خودی  عنوان  به  نه 

مرحمت خدا   ست که من »بهابراساس دستورالعمل، مالکیت چیزی  

 خدا و قانون تنها تا مرحمِتخوانم. اما آن  قانون« از آنِ خودم می   و

 از آنِ من خواهد بود. ،د زمانی که دولت چیزی علیه آن نداشته باش

مالکیت  سلِب  خلدر  و  سالح عِ  ها،  که    دست ازاینها  زمانی  )مثل 

ارثیه خزانه  میدار  مصادره  را  خو  ،کندها  وراث  را  اگر    نشان زود  د 

پشِت  ،ند( نده  اصلِ  تنها    این  که  »دولت   مردمپرده  متصرف    «،و 

چشم  شود کهدار است، آنقدر واضح مییولتفردْ  که یحالهستند در 

 زند!را می

 
 صِ شخ  ملکِ  یزاست و منافع ن  یگرد  یشخص  یِتانتفاع، مال در مالک  ر حقِد   1
از آن را   یبرداراستفاده و بهره  حقِفقط  حق انتفاع،    یدارا  شخصِ  .است  یگرید

 م. – بر آن. یت مالک دارد، نه حقِ
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به خاطر  که هرکس    کندتواند قصد  خواهم بگویم که دولت نمیمی

باشد  خودش مرفه  حتی  نه،  غنی،  واقعا  و  باشد  داشته   او   .دارایی 

هیینم عنوان  چتواند  به  من  برای  را  واگذار  خودمچیز  یا    تصدیق، 

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  

دیگری به او داده است. و   جز آنچه کسِ  ،نداردنیز به درستی هیچ  

که   را  آنچه  او  به  تنها  دیگری  دارد    شالیاقتاین  به    ،دهدمیرا 

دست آورده به   شاخدمتبا    دهد کهرا به او میگر ارزشی  عبارت دی

کند؛ دولت به  درک می را  . این او نیست که ارزشی از خودش  است 

 برد.ارزشی از او پی می

. او به هر سازدمی  موضوع مشغولرا با این    ودخ  بسیار  ملی  اقتصادِ

مفاهیم و رود از  گیرد، و فراتر میحال بسیار فراتر از »ملیت« قرار می

د و هیچ چیز دیگر را نشناسدولت را می  دولت که تنها داراییِ  مرزِ

به نتواننمی را  دارایی  بر  تصرفِ  او  دلیل  همین  به  کند.  توزیع  د 

آن مهاو ه   طور کهنهما  –  سازدمیمقید  شروطی   به  ها مقید چیز را 

به ازدواجی که با او تقدیس شده باشد   او فقطازدواج؛  مثال -کند می

آورد. اما  من در می  دهد و آن را به زور از قدرتِی اعتبار می اجازه
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داشته باشم: تنها   بالشرطآن را دارایی تنها زمانی داراییِ من است که 

وارد  که  ست،  ا دارایی  است که صاحِب  بالشرط  من، تنها یک خودِ  

 دهد.آزاد انجام می  ایمبادله شود وی عشقی می رابطه 

برای خود و مال    فقطبلکه    ،ای من و مال مندولت تشویشی نه بر

من   دارد:  عنوان    فقطخودش  از فرزندبه  »فرزندی  عنوان  به  ش، 

برای او   خودبه عنوان  من  آیم؛  کشور« برای او چیزی به حساب می 

هستم.  ه  اتفاق   ادراکِ  نزدیچ  عنوان خود  به  من  برای  آنچه  دولت، 

اندازه افتد،  می همان  به  من  منثروت  تهیدستیِ  تصادفی   ،ی  چیزی 

اما اگر من و آنچه متعلق به من است در دیدگان دولت یک ا ست. 

از   منرا بفهمد:  من  تواند  کند که او نمی تصادف است، این ثابت می

او برای فهمیدنِ من   ادراکِ  گفت   انتومی  یا  ؛روداو فراتر می  مفاهیمِ

برای من تواند نمیبیش از اندازه محدود است. در نتیجه او کاری نیز 

 انجام دهد. 

منیب  فقرْ بودنِ  پدیده   ارزش  که  است،  آن  ای  نمیدر  توانم من 

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 

بی طریق  از  میتنها  ادامه  وجود  به  من  بودنِ  ابد  ارزش  تا  او  دهد: 

مرا استثمار کند،  به عبارت دیگر  ،  سود بگیردمصمم است که از من  
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استفاده  اگر  حتی  کند،  مصرف  مرا  کند،  حساب  من  مرا  از  که  ای 

ن م واهدخباشد؛ او میمن از یک پرولتر  گیرد، تنها شامل حمایِتمی

 ی او« باشم. »آفریده 

می  زمانی  تنها  خود، فقر  یک  عنوان  به  من  که  رود  بین  از  تواند 

دهم کنم، زمانی که من به خودم ارزش می  درکرا از خودم    ارزش

قیمِت خودم  می  و  تعیین  را  به  خودم  جهان  این  در  باید  من  کنم. 

 شورش برخیزد.

با زحمت    یلزغاو    آهنان،  ، کتآردکنم،  آنچه من تولید می  که من 

خواهم ارزش را آوردم، کارِ من است و می دست میهزیاد از زمین ب

اما من ممکن است مدت  برای  از آن درک کنم.  ها شکایت کنم که 

اندازه  به  ارزشِکارم  نگرفته   ی  دستمزد  پرداخت آن  من ام:  به  کننده 

ش را اتفاوتگوش نخواهد داد و دولت نیز به همین شکل رفتار بی 

که فکر نکند باید مرا    است   تا زمانیتفاوتی  این بی  ؛امه خواهد داد اد

شیوع پیدا نکنم. اما    آورموحشت   دیگر با قدرتِ  منتا    »فرو نشاند«

نشاندن« همه »فرو  که   است چیز  این  کند  به ذهن من خطور  اگر  و 

 ی شیری و چنگالِی نیروی پنجهچیزی بیشتر بخواهم، دولت با همه

حیوانات    : چرا که او پادشاهِخواهد گرفت من موضع  ه  اش علیی عقاب

 است، او شیر و عقاب است. 
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اگر من از خرسند بودن از قیمتی که او برای جنس و کارِ من معین 

داشت   امتناع  است   کرده آرزو  من  اگر  باشمکنم،  قیمتِ   ه  خودم  که 

کنم،   تعیین  را  خودم  در    مثالجنسِ  دهم«،  دستمزد  خود  همان  »به 

رسم. اگر من با ادراکی متقابل  ضاد با خریدارانِ آن جنس می ت  ابتدا به

اعتراض افراد   یآرام شوم، دولت به راحتی  نخواهد کرد؛ چون اینکه 

ها دهد، تا زمانی که آنآیند او را آزار نمیچگونه با یکدیگر کنار می

آغاز می تنها زمانی  او  نگیرند. صدمه و خطرِ  قرار  د  شو در مسیرش 

یک توافق موی یکدیگر را    در غیابِ  و  م موافق نیستند ه   ها باکه آن 

نمی گیرندمی دولت  رابطه .  در  انسان  که  کند  تحمل  را  این  ای  تواند 

میان ما قدم  گر  واسطه مستقیم با انسان قرار بگیرد؛ او باید به عنوان  

کند. آنچه مسیح بود، آنچه قدیسان بودند، آنچه    دخالتبگذارد، باید  

اسلیسا بود، دولک از    گر«. اوت، یک »واسطه ت همان شده  انسان را 

میان انسان می  به عنوان یک »روح« در  تا  . کارگرانی  بایستدشان  بُرد 

به محض آنکه بخواهند آن    ،کنندکه دستمزدی باالتر درخواست می

ها باید شود. آننوان مجرمان رفتار میبه عبا آنان  ،  سازند  اجباریرا  

کن اجباچه کار  بدون  نخواه ند؟  را  آن  اجبار کردر   را   نند گرفت، و 

، یک تعیین قیمت توسط خود، یک بیندمی  دولت یک کمکِ خودی

خو داراییِ  از  خالص  و  آزاد  چیزیدرک  آن  نمی  که  د؛  به  تواند 
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خود نگاه کنند   توانند بکنند؟ بهچه کار می   کارگراناعتراف کند. پس  

 ی دولت نپرسند؟و چیزی درباره

ارتب  همان وضعیتیا  ام در  موردِ  که  در  من هست،  مادیِ  کارِ  با  اط 

ی دهد که ارزشِ همه. دولت به من اجازه می وجود داردفکری نیز  

ها را من ارزش آن)ها مشتری پیدا کنم افکارم را درک کنم و برای آن

ها از طرف شنوندگان نسبت  که آندر این حقیقت    مثالکنم  درک می

او ، افکارِ  منتا زمانی که افکارِ    فقطاما    ،( آورند، ...به من احترام می

به باشند. اگر برعکس من افکاری را بپرورم که او نتواند تایید کند )

از آنِ خود    نتواند  عبارت دیگر آن زمان به کل اجازه   ،( سازدآن را 

، به  مبادلهها را به  آن   کهها ارزشی درک کنم،  من از آن   کهدهد  نمی

آن  فقطهستند  اد  آز  من  افکارِ  گذارم.  تجارت که  به  زمانی  ها 

اهدا شوند،    مرحمتِ من  به  دیگردولت  عبارت  آن   به  افکار  اگر  ها 

می اجازه  من  به  او  باشند.  فلسفیدن  دولت  به  آزادانه  که  ادامه  دهد 

دولت    علیهدهم تا زمانی که من خود را »فیلسوفِ دولت« تایید کنم؛  

فلسفی   تفکرِ  باشم؛نباید  بادرحالی  داشته  برای  مرا  الی  خوشح  که 

نقص  رفع  در  برای  کمک  کمک  میش  اپیشرفت هایش،  .  کندتحمل 

به عنوان یک خود رفتار کنم و دولت    فقطبنابراین من ممکن است  

به بخشندگی  روی  تصدیق  از  با  مرا  و  دهد،  مجوز  های  نامه من 
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این موضوع اما او  ی پلیس حمایت کند،  دهنده و گذرنامه مشروعیت 

به شکیهم  را  نمیل  ن  اهدا  من  آنِ  کند  به  از  که  چیزی  ارزشِ  که 

خودم است را درک کنم، مگر آنکه ثابت شود که آن چیز به او تعلق  

او   از  تیول  عنوان  به  را  آن  من  و  روشدارد  باید  دارم.  من  های 

 کند؛ افکارِ د، در غیر این صورت او مرا توقیف مینهای او باشروش

 بندد.مرا می او دهانِ این صورت د، در غیرنباشاو  من باید افکارِ

هیچ از  نمیدولت  من  ارزشِ  از  بیشتر  هیچچیز  علیه  و  چیز ترسد، 

موقعیتی   هر  از  بیشتر  من  نباید  به  راخواز    درکِ ارزشکه   ارائه   د 

دهدمی نگهبانی  دقیقانه  مرگ  منْ.  دهد،  که    آورِدشمنِ  است  دولت 

میان   در  یهمواره  او  جایگزین،  من،  دو  او  ست ا  شناورا  نتیجه  در   .

داشته   جایگاهی  من  که  ندهد  اجازه  تنها  نه  که  دارد  اصرار  سخت 

زیر سلطه نگاه دارد. در نیز  دارد را    تعلق  منباشم، بلکه آنچه که به  

مالکیتی،  دول هیچ  دیگرت  عبارت  وجود   به  فردی  مالکیِت  هیچ 

تنها از طریق بلکه تنها مالکیِت دولت هست. آنچه را که دارم    ،ندارد 

از  دولت   تنها  نیز  هستم  آنچه  که  همان شکل  به  دارد،  تعلق  من  به 

آنی   تنها  من  خصوصیِ  مالکیِت  اوست.  دولت  اطریق  که  از ست 

 ن )آنا  سازدمحروم میکند و دیگران را از آن نزد من رها می خودش

 است. یدولتها اموالِ کند(؛ آنکند، آن را خصوصی میبهره میرا بی
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احساسِ من هر چه بیشتر و بیشتر واضح    ، اینبا دولت تضاد    اما در

شود که هنوز در من نیروی زیادی باقی مانده است، نیرویی روی می

روی هر آنچه که تنها به من مربوط است و    یگربه عبارت دخودم  

 .وجود داردتنها در تعلقِ به من  

دیگر روشاگر روش من  دیهای  من  افکار  اگر  نبودند،  او  گر  های 

چیز در کنم و هیچ؟ من به خود نگاه میچه کار کنم ،  بودند افکار او ن

نمی آن  افکارِمن  پرسم!  مورد  یا    من  در  اهدا  پذیرش،  هیچ  با  که 

واقعی را دارم، مالکیتی که   شوند، مالکیِتمتی تاییدِ رسمی نمیمرح 

آن می که  کنم. چرا  تجارت  آن  با  و    هایآفریده ها  توانم  هستند  من 

در   هستم  من  آنموقعیتی  افکارکه  ازای  در  را  دست   دیگر  یها  از 

آنب من  میدهم:  رها  را  میها  را  دیگران  آن  ازای  در  و   ؛ گیرمکنم 

 من هستند.  یتازهی وقت مالکیِت خریداری شده آن دیگرانی که 

داراییِ   آنچه در    منپس چه چیز  من   قدرتِاست؟ هیچ چیز جز 

مستحقِ من  هستم؟  است!  دارایی  که  کدام  دارایی  آن   نسبت   هر   به 

که  من  این  دارم.    تقدر را  هستم  دارایی  میحقِ  با  دهم،  به خودم 

کامل به   ، قدرتِتصرفقدرتِ  با دادنِ  گرفتنِ دارایی برای خودم، یا  

 . گیریخودم، با قدرت



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

522 

 

تواند از من کنده شود، قدرت دارم و نمی هر چیزی که من روی آن 

باقی می دارایی  رت در مورگذارید قدپس بخب    ؛ماند داراییِ من  د 

قدرتِ  از  را  چیز  همه  من  زمان  آن  در  بگیرد؛  انتظار   تصمیم  خودم 

بخشم،  بیگانه، قدرتی که من به دیگری می  قدرتِاما  خواهم داشت!  

برده   مرا تصرفبه  میشده  ای  قدرتِ  :سازدبدل  بگذارید  خودِ   پس 

دارنده   مرا  را کهسازدمن،  آن قدرتی  اروی  از    . بگذارید  ز ناآگاهی 

بگذارید من به    ام، بیرون کشم!ودم به دیگران واگذار کردهنیروی خ

قدرت آنچه  بگوید  برسد  اخود  آن  به  اجازه م  و  است؛  من  داراییِ 

هر آن چیزی شود که احساس می مالکیِت  کند دهید که من مدعیِ 

ست، و اجازه دهید تا ای کافی قوی ش به اندازهادست آوردنهبرای ب

واقع  من تیداراییِ  را  که  اش  جایی  تا   منا  یا  است  آن  مستحق 

و دارایی برای گرفتن گسترش دهد  آنجایی که صاحب قدرت است  

 آنِ اوست. از 

بنیانِ   نه  بگیرد؛  تصمیم  باید  خودخواهی،  خودمداری،  اینجا  در 

های عشقی مثل رحم، نجابت، طبیعِت نیک یا حتی ، نه انگیزه عشق

)چرا   برابری  و  دادگکه  عدالت  پدیده   1ستربانوی  عشق،  نیز  از  ای 

 
 عمالِاِ یبرا ین است نماد یا وارهانسان ،الهه عدالت( یا  یزدبانو )ا  دادگستر یبانو  1

 م. – قضاوت. در دستگاهِ یاخالق اصولِ



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

523 

 

شناسد و »خود را می  هاقربانیمحصولی از عشق است(: عشق تنها  

 خواهد.را می قربانی کردن« 

هیچ کردن  قربانی  به  که به  چیز،  خودمداری  آنچه  کردن  واگذار 

به سادگی تصمیم میخواهد، فکر نمیمی او  آنچه  کند؛  گیرد که هر 

 دست خواهد آورد.ه باشد و بن باید داشته خواهد، مکه من می

ی دارایی،  ها برای تصویب کردنِ قوانینِ منطقی دربارهتمامی تالش

مخروبه   خلیجِاز   دریای  به  شدهنامه یینآی  عشق  وارد  حتی ها  اند. 

آن   از  نیز  کمونیسم  و  با    مستثناسوسیالیسم  باید  کس  هر  نیستند. 

شود  تامین  مناسب  این  ؛ابزارهای  اهم  برای  اکار  که ندکی  یِت  دارد 

ی داراییِ شخصی  را هنوز در حوزه   انسوسیالیستی آن  کسی به روشِ

به روشِ یا  آنک  ببیند،  اجتماعِمونیستی  از  را  بیرون کشد.   ها  کاالها 

مورد    ذهنِ این  در  وابسته   ،یکسانذهنی  فرد  می  ،ذهنی  ماند.  باقی 

مییع توز  برابریِ  هیئتِ اجازه  تکننده  من  که  معنا دهد  آنچه  ی  نها 

تنه آبرابری،  میبرااو    عشقنچه  ا  تجویز  همه،  باشم. ی  داشته  کند 

فرد، برای  من،  به  تممانع  همان  برای  متعلق  ثروتِ  در  که   دیگریِ ی 

؛ نه این متعلق به من  نیز هست  اشتراکی  ثروتِوجود دارد، در  منفرد

به مالکیِت نه آن: چه ثروت    اشتراکی تعلق داشته باشد، که   است و 

آن ر از  اعطا  بخشی  به من  مالکانِمیا  به  فردی، هر دو   کند، و چه 
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-هیچ  در موردتوانم  به شکلی که نمی  اندمشابه برای من محدودیتی  

همه  کدام برانداختنِ  با  برعکس  کمونیسم  بگیرم.  تصمیم  شان 

به  دارایی  بیشتر  مرا  فقط  شخصی،  دیگ  سویهای  به  ری،  وابستگی 

واره با صدایی دهد و هممیراکی، فشار  شتا  یعنی عمومیت یا مالکیِت

می  حمله  »دولت«  به  دارد    ؛کندبلند  قصد  او   دولت همچنان  آنچه 

مرا پنهان کند، قدرتی حاکم    موقعیتی که حرکِت  ،جایگاه، یک  است 

مالکانِ از  من  که  فشاری  علیه  درستی  به  کمونیسم  من.  فردی   بر 

می  شورتجربه  میکنم،  وحشتناک ش  آنچه  اما  قدرتی  تکند؛  است  ر 

 گذارد. اشتراکی می ست که او در دستانِ مالکیِتا

کن کردنِ جماعِت غیرمالک به  یشه ر  یدیگری برا   خودمداری روشِ

می نمیکار  او  نام  گیرد.  به  برابری  انجمنِ  تا  باشید  منتظر  گوید: 

اشتراکی چیزی به شما ارزانی دارد   -ن ارزانیچرا که چنی )مالکیِت 

از دوران باس   کس ، هراده است افتفاق می ها« اتتان در »دولت داشتنی 

اندازه  شایستگی»به  میی  دریافت  درنتیجه    هدرکاش«  هرکدام  و 

اندازه  با  ش الیاقتی  براساس  را  آن  میهب   خدمت،  ه آورددست 

، جنگِ همه  : آنچه نیاز دارید را بگیرید! با اینگویدمی  (، بلکهاست 

م که چه چیزی گیرتصمیم می  شود. من به تنهاییعلیه همه اعالم می

 م. داشته باش
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در   ویانج -»اکنون این حقیقتا حکمِت جدیدی نیست، چرا که خود

الزم نیست که حتما چیزی    اند!«گونه عمل کردهها اینی دورانهمه

  نگاهِ آخر . اما این  آن حاضر باشد  آگاهیِجدید باشد، کافی است که  

بزرگ  مدعیِ  تواند  نمی ق  گرم  شاید ، باشدعصری  کسی  انونِ  آنکه 

هرچقدر هم که جریانِ  چرا که  اسپارتان را به حساب آورد؛    مصر و

نمایان می باال  تندِ  انتقادِ  انتقادی کهکوچکی باشد، حتی در  با    شود، 

. فرد باید فقط این را گویدمیجستجوگران« سخن  -تحقیر از »خود  

لکه کردارِ کنترل قابل تحقیر نیست ب  دست گرفتنِهی برویه بداند که  

 سازد. در توافق با خودش را آشکار می  لِص خودمدارخا

از افراد   توانم به خودم بدهم،چیزی را خودم می  تنها زمانی که من

چنگِ  از  من  که  است  زمان  آن  تنها  ندارم،  انتظار  اجتماع  یک  از   و 

میتله  در  عشق  زمانی  عوام  را  روم؛  چیزی  که  عوامْ گیردمیی  از   ،

گرفتن، و مجازاتِ معادل  -دست -ِت دریستد. فقط وحشابودن باز می

اینسازدمیبا آن، او را عوام   ب   موضوع  . تنها  دست گرفتنْ یک هکه 

یا یک جرم است،  گناه سازد. به یک عوام را می  این جزمیْت  فقط، 

چون به آن جزمیت  ماند، او )که عوام آنچه بوده میاست  دلیل    همین

که    هاییخصوصا آن ود، همینطور مبخشد( باید سرزنش شاعتبار می 

را پس بدهیم( تقاضا دارند    شانموردعالقه ی  تا واژه)«  جوییبا »خود

کمبودِ   آنکه  شود. خالصه  شمرده  محترم  جزمیت  آن  از    آگاهیکه 
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آگاهیِ قدیمی از گناه، به تنهایی بارِ تقصیر را    «،این »حکمِت جدید

 کشد. به دوش می

انسان  نقطه اگر  به  برسنها  ب ای  احترام  که  اد  را  دارایی  دست ز  ه 

همان  داشت،  خواهند  دارایی  همه  همهبدهند،  که  بردگان طور    ی 

می  زمانی ارباب آزاد  عنوان  به  اربابانان  به  دیگر  که  زمانی  شوند 

در این موضوع نیز ابزارهای فرد را   اتحادهازمان  ناحترام نگذارند. آ 

 نند.کش محافظت میاو از داراییِ حمله شده  سازندمیچند برابر 

مالک   منکمونیستی، کمون باید مالک باشد. برعکس،    براساس نظرِ

رسد. اگر ی داراییِ من میدربارهبه توافقی است و تنها من با دیگران 

خرسن مرا  که  را  آنچه  می کمون  من  د  ندهد،  انجام  آن  علکند  یه 

داراییبرخواه  از  مالک هستم م خواست و  دفاع خواهم کرد. من  ام 

دارایی   خیر، نیست  دسمقاما  باشم؟  متصرف  باید  صرفا  من  آیا   .

یک جزء امنیت داشت   در تصرفِاو  متصرف بود،    فقطتاکنون فرد  

رها   ان برای خودش  جزءیک    دیگران را نیز در تصرفِ  به این دلیل که

بود اکنون  گذاشته  اما  مالکِ  چیزهمه؛  دارد، من  تعلق  هر آن    به من 

دارداچیزی   نیاز  می  ست که  مو  باالکیت تواند  را  آورد. ه ش  دست 

دهد؛ می  به من  جامعه آنچه را نیاز دارمکه  اگر سوسیالیستی بگوییم  

میآن  خودمدار  میوقت  را  دارم  نیاز  آنچه  من  اگر گوید  گیرم. 
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ژنده کمونیست  عنوان  به  را  خودشان  میها  هدایت  کنند، پوشان 

های ن ی انجمای همهه کند. تالشخودمدار به عنوان مالک رفتار می

شاد    1قوبرادری ِ را  عوام  اینکه  از سازنددر  که  تالشهایی   ،

بیروسرچشمه  عشق  میی  تنها  ن  عوام  بماند.  عقیم  باید  جهند، 

این کمک را به خود  می باید  او  از خودمداری کمک بگیرد و  تواند 

ترس   به  که  ندهد  اجازه  به خود  او  اگر  داد.  و خواهد  اجبار بدهد 

ق یک  خواهدشود،  قابود  درت  در  .  لولوخورخوره  ی  گربهنونِ 

اجب »  گوید:می  2پوش چکمه ترس  به  را  مردم  کسی  نکند،  اگر  ار 

 دهند.« ی احترام را از دست می همه

تواند منسوخ شود؛ در عوض باید  به این ترتیب دارایی نباید و نمی

وقت  گردد؛ آن   من و تبدیل به داراییِ    ودگون کنده شاز دستانِ شبح

توانم خود را مستحقِ هر آنچه که نیاز که من نمی  ست ن آگاهیِ نادرآ

 دارم بدانم، ناپدید خواهد شد.

کس   هر  ندارد!« خب  نیاز  را  چیزی  چه  انسان  نیاز    هر»اما  اندازه 

ها آن را ی زمان دست آورد، در همههدارد و بداند که چگونه آن را ب

 
 م. –ان بوده است. امِ یک جریانِ خیریه در آن دورن 1
گری  یلهحیک داستان عامیانه است که در آن شخصیِت اصلی از فریبکاری و   2

 م. –کند. یمقدرت استفاده  آوردندست برای به
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فرانسه    ئون با قاره وبرای خود باال کشیده است، همان کاری که ناپل

ی اصلی این است که »عوامِ« محترم باید  رو نکته جزایر کرد. ازاینبا ال

باال   دارد  نیاز  که  را  آنچه  تا  بگیرد  یاد  نهایت  نظر  بدر  به  اگر  کشد. 

وقت از خودتان بیش از اندازه به سراغ چیزی رفته است، آناو  شما  

ه آن  زی بی چیقلبخوش ا  وجه نیاز ندارید تا بهیچدفاع کنید. شما به

ی   .ببخشید او  بهتر است   اواد بگیرد تا خود را بشناسد،  زمانی که  یا 

هر   می   فردیبگوییم:  یاد  که  عوام  کیفیتِ از  بشناسد،  را  گیرد خود 

اندازد. اما  با رد کردنِ صدقاتِ شما با تشکری دور می  اعوام بودن ر

الطافِ  ندگیاز ز  اگر کهدار است که شما عوام را  همچنان خنده  با 

نیست و میشما راض انجام دهد تواند کاری    ، ی برای لطف خودش 

-میهای شما او را فریب  کنید. بخشش کار و مجرم« اعالم می»گناه 

می   دهد باز  سرْ  از  شما  و  زمان  آن  کنید،  دفاع  داراییِ خود  از  کند. 

تان خواهید تا قدرتِ بخششقوی خواهید بود. اگر برعکس شما می

کنید و  را حف بیشتری که می با    شایدظ  حقوقِ واقعا  دهید،  صدقاتِ 

مالیاتِ خیریه(، این درست مثل  )  دست آوریدهم بهسیاسیِ بیشتری  

اندازه    ، ی آن را بدهندبه شما اجازه    صدقهکنندگانِیافت درای که  تا 

 1خواهد کرد. کار

 
آنیحه الدر   1 ایرلندِ  در  شده  ثبت  که ای  داد  را  پیشنهاد  این  حکومت  زمان، 

د. کسی که این  پوند جهت مالیات خیریه بدهن  5  دهند بایدیمی  رأیی که  هاآن 
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ها گونه که سوسیالیست خالصه آنکه پرسشِ دارایی با مسالمت، آن 

کمونیست   و را  حتی  رویایش  نمیها  حل  بلکهدشودارند،  با    ؛  تنها 

شوند  جنگِ همه علیه همه حل خواهد شد. فقیرانْ آزاد و مالک می

آن  که  زمانی  میبرخیزندها  تنها  که  اندازه  هر  آن .  بر  ها خواهید 

ها چیزی ها همیشه بیشتر خواهند خواست؛ چرا که آنید، آن ایببخش 

از   ن  آنکمتر  بخشیدن   هیچ-که    خواهندمیحالتی  برای  دیگر  چیزِ 

 . باشد نمانده

ها  خواهند پرسید که آن زمان چگونه خواهد شد وقتی که نادارنده

کسی  بود؟  خواهد  نوعی  چه  از  موسسات  کنند؟  پیدا  قلب  قوتِ 

ریزی ممکن است به همین شکل بپرسد که من تولد کودکی را قالب 

میکرده کار  چه  برده  محضام.  به  باز  زنجیرهاآنکه    کند    ؟ شدیش 

 باید منتظر نشست.

رساله  بیدر  محتوا  و  فرم  لحاظ  از  که  کایسر  است ی  ارزش 

-ازاین  « ویالیسم و کمونیسمسوسدارنده در رابطه با    شخصیتِ)»

که  دست  است  امیدوار  او  ایجاد سطحهمیک  دولت  (  دارایی  در  ی 

دولت!   همیشه  همانآقاکند.  پدر!  عنوی  به  کلیسا  که  »ماطور  درِ«  ان 

 
← 

 م.  –صدقه را بدهد، حقوق سیاسی دریافت خواهد کرد. 
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به آن نگاه شده بود، دولت روی هم رفته ان میا داران اعالن شده و 

 یشِ پدر است. اندمال صورتِ 

------- 

دهد. آیا خود را به شدت در رابطه با بنیانِ مدنیت نشان می  رقابت

جز   چیزی  محصولی ا  ( égalité1)برابریاین  برابری  آیا  و  ست؟ 

که   بنیست  توده،  با  انقالب  همان  متوسططبقه ا  از  شد؟    ،ی  آورده 

  ، منع نشده است که با همه رقابت کنداز اینکس  هیچدر دولت  اینکه  

نمایندگی می از شهریار چون او خودِ دولت را  منع   کند( و)به غیر 

ها منع نشده که آنآری،  و  ها باال بکشد،  خود را تا حد آن   نشده که

  بلندپروازی ا  ب   کند و  استثمارجهت منفعِت خود  و    سازدسرنگون  را  

شان های مطلوبرا از موقعیت   نها و اعمالِ زورِ بیشتر آنانبر فراز آ

،  این مدرکی واضح است که در برابر صندلیِ قضاوتِ سازدمحروم  

هیچ   و  دارد  را  ساده«  »فردِ  یک  ارزشِ  تنها  کس  هر  نوع  دولتی 

از   توانیدنیست. تا آنجا که میدر کار کس استثناءپذیری در مورد هیچ

سبق را    بگیریدت  یکدیگر  دولت  من ِ  این  بزنید؛  هم  دست  روی  و 

دهد! در میان خودتان برای رقابت آزاد هستید، شما رقیب آزار نمی

 
 ی، برابییری، بییرادری(آزاد) Liberté, égalité, fraternitéبخییش میییانیِ شییعار  1

 م. –شعار انقالب فرانسه و شعار ملی این کشور  
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ست. اما در برابر منِ دولت شما  ا شما    اجتماعیهستید؛ این موقعیت  

 هیچ نیستید جز »افرادی ساده«!

بنیان   شکلِ  در  برابریِ  آنچه  عنوان  به  تئوری  شده  یا  مطرح  همه 

کند؛ اش را در رقابت پیدا می ی عملک و اجرای  ادرا   ست، در اینجاا

همان رقابت آزاد است. همه در برابر دولت افرادی   égalitéچرا که  

 اند. یب رقیا در رابطه با یکدیگر جامعه ؛ در اندساده 

اش، رقابت  ر و خانوادهبرای اینکه بتوانم با دیگران، به غیر از شهریا

نیست چیزیکنم   از یک فردِ ساده باشم  الزم  این آزادی در :  بیشتر 

از  استفاده  با  فقط  فرد  حقیقت  در  چون  بود،  شده  ناممکن  گذشته 

توانست از هر آزادی برای تالش لذت بنگاهِ خود و از درونِ آن می 

 ببرد.

یر گت سخگذشت و  یبفئودال، دولت رفتاری    در انجمن و سیستمِ

ویژهو    دارد میواگذ  حقِ  لیبرالیسم  سیستمِ  در  او    ؛کندار  و  رقابت 

هایی که )نامه   یبرداربهره ی  پروانه  فقطگیر است،  باگذشت و سهل

می  اطمینان  داوطلب  کسب به  که  خواهد دهند  باز  او  برای  وکارش 

چیز را  دهد. بنابراین اکنون که دولت همهیا »امتیازِ استفاده« می   ماند( 

واگذار کرده داوطلبان  همه  است   به  با  باید  برسد  ،  تعارض  چون  به 
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 زدهتوفانهمه و هرکس مستحق آن است که تقاضانامه ایجاد کند. او  

 خواهد شد و در این توفان پایین خواهد رفت. 

گونه  آنآیا واقعا  اصال  آزاد« واقعا »آزاد« است؟ نه،    پس آیا »رقابِت

،  شدبخباسِ این عنوان به خود حق  دهد تا براسکه خود را نشان می

؟  است   اشخاصیکی از  رقابتی از میانِ  یعنی    –  ؟است   یک »رقابت« 

که  می آزاد  دانید  قاعده رقابِت  این  می  از  همهنشات  که  ی گیرد 

»آزاد« است    . آیا رقابْتی شخصی آزاد باشندباید از قاعده  اشخاص

وقتی دولت، این حاکمِ بنیانِ مدنی، آن را با هزار حصار احاطه کرده 

ثروتمننده کنیدتولاست؟   داردی  وجود  انجام    دی  ممتاز  تجارتی  که 

دولت می کنم.  رقابت  او  با  که  باشم  داشته  دوست  باید  من  و  دهد 

به  »  گوید:می اعتراضی  هیچ  به عنوان یک   شخصِبرو جلو! من  تو 

نیاز به فضایی   این کاردهم که برای  دارم.« آری، من پاسخ میرقیب ن

نیازبرای ساختمان  ابه پول دارم!    ها دارم، من  اگر  »خیلی بد شد،  ما 

ند پول  نمیتو  چیزی  اری،  کسی  از  نباید  تو  کنی.  رقابت  توانی 

کنم و به آن حقوقی ویژه  چرا که من از دارایی محافظت می  ،بگیری

می من    رقابِت  .کنم«اهدا  که  چرا  نیست  »آزاد«  مورد    چیزهایآزاد، 

نجام  تواند امن نمی  شخصِعلیه  هیچ اعتراضی  نیازِ رقابت را ندارم.  

اما به خاطر آنکه من چیزها را ندارم، شخص من نیز باید قدم    ،شود

آن  شاید  دارد؟  را  نیاز  مورد  چیزهای  کسی  چه  و  گذارد.  عقب  به 
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ها  را از او بگیرم! خیر، دولت آن ها  توانم آن یدکننده؟ خب من میتول

ن  تیول، به عنوا   ها را تنها به عنوانیدکننده آن تولرا به عنوان دارایی و  

 .ا است متصرف دار

با   کنم،  امتحان  تولیدکننده  با  را  آن  ندارد  فایده  که  آنجا  از  اما 

کنم؛ او انسانی احمق است و من که  پروفسورِ حقوقِ الهی رقابت می

م او  برابر  کالسی صدها  باید  تو ادانم،  »آیا  کنم.  خالی  را  ش 

چه؟ اما برای    من؟« خیر،  کرده هستی دوسِتیل تحصو    خواندهدرس

ا فراوان من  است،  نیاز  مورد  دانشکده  آن  در  آموزش  برای  آنچه  ز 

»آزاد« نیست. علیه شخِص ادانم. »متاسفمی اینجا  اما رقابت در    یم، 

ی دکترا، کم است.  ، آن دانشنامه چیزتوان گفت اما آن  تو چیزی نمی

مانه  ابتدا محتر.  مکناین دانشنامه را درخواست می من، یعنی دولت،  و  

 ؛ سپس خواهیم دید که چه انجام خواهد شد. ت کنواسدرخ از من

مرا  ، اول صالحیِتاربابِ من»آزادیِ« رقابت. دولت، است ین ا پس

 سنجد.برای رقابت می

! پول چیزهاکنند؟ خیر، باز هم فقط  واقعا رقابت می  اشخاصاما آیا  

 .دست و ازاین در جایگاهِ اول، 
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همیشه   رقابت  دیگدر  از  مییکی  عقب  شعرباف    مثال )  ماندری 

کند که آیا ابزارهایی که رقیِب  شاعر است(. اما تفاوت می  از  ترعقب 

بدشانس کم دارد، شخصی هستند یا مادی، یا اینکه آیا این ابزارها با 

میانرژیِ   با    تصاحب د  نتوانشخصی  تنها  است  قرار  فقط  یا  شوند 

ممرحمت شوند؛  داده  اهدایی  یک  عنوان  به  تنها  به ،  که  زمانی   ثل 

یا    مثالعنوان   باید خارج شود  فقیرتر  دیگرانسان  بیان  انسان    به  به 

ثروت می اثروتمند  من  اگر  اما  کند.  اهدا  را  مدت  ش  تمام  بایست 

دست آوردن یا استفاده کردنِ ابزارها صبر  هدولت جهت ب  تاییدِبرای  

موردِ    مثال)کنم   بهدر  ابزارهایی  من  دولت   تحصیالت(،   مرحمتِ 

 دارم. 

نتیجه به   رقابِت  در  همه  دولت  برای  دارد:  را  معنا  این  تنها  آزاد 

رتبه  برابر  فرزندانی  میعنوان  بدَبندی  باید  کس  هر  و  و  وَشوند،  د 

و  تا    بجنبدسریع   دولتهاانعامکاالها  نتیجه    ی  در  کند.  کسب  را 

دنبال   به  متصرفاتهاداشتن همه  مالکیت   ،  دنبال  و  به  و   کاالها ها 

پولخوامی) یا  هد  یا  باشد  ازاین  افتخاری  عنوانِ  منصب   ( دست و 

 هستند.

همه توده،  ذهنِ  اینکه  در  اکنون  است.  »مالک«  و  متصرف  کس 

آید؟ اینکه اکثریت همین االن اکثریت تقریبا هیچ ندارند، از کجا می 
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 این مالکیت فقط حتی اگر    ،شادند  اندشدهکل مالک  در  نیز از اینکه  

با مندرس  لباسِ  مثلِچند  موردِشد،  اولین   باکه  است    کودکانی     

آ به  پنی که  اولین  با  یا حتی  داده مینشلوارشان  -میشود، شاد  ها 

حال  شوند هر  در  باید  .  دقیقمسئله  طور  بدینبه  نظر  تر  در  شکل 

شود ماهیِت  :گرفته  به  که  آمد  اعالن  این  با  تعلق    لیبرالیسم  انسان 

بلکه  ،دارد باشد  او  داراییِ  اینکه  باشد. هم  نه  جا  اینانطور که  مالک 

  ی مقدار مسئله ؛فردبه معطوف نه  و بود  «انسان»به معطوف  اتتوجه

نیز    داد( ی به خصوصِ فرد را شکل می)که این دقیقا موضوعِ عالقه 

آزادترین فضایی برای    ،رو خودمداریِ فرد. ازاینبه انسان واگذار شد

کرده   رااج را  ناپذیر  یو رقابتی خستگبازی در مقدار را حفظ نموده  

 است.

به مانعی شود  شانس مجبور بود تبدیل  با این حال خودمدارِ خوش

با آنابر سر راه آن یک  هنوز  آنان که  یار نیست، و    نهایی که بخت 

مالکیت را پیش   مقدارِ، پرسشِ  ایستاده است بر بنیانِ بشریت    شانپای

پاسخ  گذارند می معنی  این  به  را  آن  و  هر »انسکه    دهندمی،  باید   ان 

 . دارد، داشته باشد« آنچه نیاز

خودمداریِ   که  است  ممکن  آنچه    کاراینبا    منآیا  شود؟  خرسند 

به هیچ وجه مقیاسی برای   نیاز دارد  نیاز من    سنجشِ»انسان«  من و 
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کند، چرا که من ممکن است کمتر یا بیشتر از آن را استفاده  مهیا نمی

باش داشته  اندازه  آن  باید  من  شایسته کنم.  که  آن ی  م  کردنِ    فراهم 

 هستم.

که   نامساعد  موقعیِت  این  از  فرمانِ    هایابزاررقابت  در  رقابت 

است  نیست، در رنج  شخصیت   براساس نه    ابزارهاچرا که    ؛همگان 

و به این دلیل    بدون ابزارند. بسیاری  آینددست میبهتصادف    با بلکه  

 هستند.  بدون کاال

سوسیالیست ازاین همه    ابزارها  رو  دربرای  و    کنندمی  خواست را 

جامعه هدف را  اای  شان  ابزارها  این  که  می ست  آن ارائه  ها دهد. 

شما می شایستگیِ  عنوان  به  را  شما  پولِ  ارزش  دیگر  ما  گویند 

نیروی یعنی    ؛شناسیم؛ شما باید شایستگیِ دیگری را نشان دهیدنمی

یک  انسان  .  تانکار عنوان  به  یا  دارایی  یک  مالکیِت    «، »متصرف در 

ما  دهد؛ به همین دلیل است که  به عنوان انسان نشان می  خود راقطعا  

می می اجازه  »مالک«  که  متصرف،  موقعیت اخوانیمدهیم  را اش،  ش 

صاحب    یمدت را  چیزها  زمانی  تا  تنها  شما  کند.  حفظ  طوالنی 

 . اید«شوید که از »این ملک بیرون انداخته نشدهمی
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باشند.    گران ناشایستهمادامی که دی  طاما فق  ،متصرفْ شایسته است 

را تنها تا زمانی که شایستگیِ دفاع تان  شما شایستگی  ابزارِاز آنجا که  

  ما تا زمانی که    به عبارت دیگر)دهد  از آن را داشته باشید، شکل می

باشیم(،   نداشته  شایستگی  آن  از  استفاده  دیگر در  شایستگیِ  مراقِب 

از شایستگیِ   رویمانینما اکنون با    بسا کهه؛ چ ات باشهم در اطراف

 1ایم. پیشی گرفته تومنتسب به 

که   هدف  زمانی  رسید  این  نتیجه  به ما  که  به  متصرفانی  عنوان  به 

-دست آمده بود. در آنجا بردههی باالعاده خارق   شمار آییم، دستاوردِ

داری منسوخ شد و هر کسی که تا آن زمان مقید به خدمِت ارباب  

مد، اکنون »ارباب« شده بود. آحساب می  اییِ او بهدار  وبیشبود و کم

های شما و آنچه که دارید دیگر کافی نیستند و س داشتن اما از این پ 

ندارند؛   شما برعکس رسمیت  کارِ  و  شما  کردنِ  کار  که  ا  ،  ست 

، کنیدمیرام  رود. ما اکنون به اینکه شما چیزها را  ش باال میاارزش

شان کنید،  اینکه شما تصرف  بهر که قبال  وطگذاریم، هماناحترام می 

گذاشتیم. کار شما، شایستگیِ شماست! شما تنها ارباب و احترام می

از   که  هستید  چیزی  آن  می   کارمالک  از  بدست  نه  اما  وراثتآید   .

 
های »ما« و »شما«  به نام  برای فهمِ بهتر این پاراگراف تصور کنید که دو گروه 1

 م. –ای واحد در حالِ رقابت هستند. وسیله برای
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ی مسی که  رسید و هر سکه چیز با ارث می زمانی همه  طور کههمان

همه چیز ثت خورده بود،  شدید به جای مُهرِ کار، مهرِ وراصاحب می

 ب شود. وباید ذ

آن  آیا  کمونیست اما  که  میگونه  فرض  تنها  ها  من  کارِ  کنند، 

ی آن چیزی که شاملِ همه   شایستگیِ منمن است؟ و آیا    شایستگیِ

ی کارگری مجبور  ی آن هستم، نیست؟ و آیا خودِ جامعه من شایسته 

را   این  انسان   مثالنیست  از  حمایت  کدر  بیمار،  و های  پیر  یا  ودک 

آن خ کالصه  ناتوان   ههایی  کردن  کار  این از  کند؟  اعتراف  نیز اند،  ها 

از جانبه شکلی عالی شایسته   همچنان به شان  اند مثال در محافظت 

ستاندن  شایستهجای  آن اند شان،  اگر  شایستگی .  موضوع  این  در  ها 

که   باشند  تمایل    سبب داشته  وجودشان  داشتنِ  ادامه  به  شما  شوند 

باشید شت دا به کسی که به کل  شما  ا دارند.  رتی روی شمها قد، آن ه 

نبسته، هیچ به کار  چیز عطا نخواهید کرد؛ او هیچ قدرتی روی شما 

 نابود شود. تواندمی

شماست!   شایستگیِ را دارید،    اششایستگیدر نتیجه آنچه که شما  

کنی   اگر شما شایستگیِ مهیا  نفر  برای هزار  لذتی  دارید که  را  د،  این 

دهند؛ چرا که  ای برای آن می الزحمهقح ان نفر به شما  وقت هزارآن 

قدرتِاین   ازاینا  شما  در  کنید،  خودداری  آن  انجامِ  از  که  رو  ست 
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شما را بخرند. اگر شما شایستگی این را نداشته باشید    ها باید کارِآن 

 کنید، ممکن است به سادگی گرسنگی بکشید. شیفتهکه دیگران را 

آی  که  اکنون  من  بسی ا  چیبه  برتری  شایسته زها  اری  هیچ  احتماال  ام، 

 نسبت به آنکه کمتر شایسته است، دارم؟ 

نبایدهمه من  آیا  اکنون  هستیم؛  فراوانی  میانِ  در  ما  خود    به  ی 

ببینم در گونه که می آن  باید فقط صبر کنم و  بلکه  توانم کمک کنم، 

 ماند؟یک تقسیمِ برابر چقدر برای من می

ج  ژامعه مفهومِ  جامپونده ی  بخش عه ش،  شدهی  رقابت   بندی   علیه 

 کند.قدعلم می 

نمی بخش،  فرد  یک  عنوان  به  صرفا  که  کند  تحمل  را  این  تواند 

است؛ یگانگیِ او  از آن    بیشترراکه او  بخشی از جامعه نگاه شود، چ 

 کشد. این مفهومِ محدود را از آن بیرون می

منتظر شایستگی  او  از دیگرانی کسهمبرای    شابنابراین  گیرد  می  ه 

برآمده که در یک  ماند، و حتی در جامعه ینم این شبهه  ی کارگری 

شود؛ او در عوض منتظر  بخشِ برابر، قوی توسط ضعیف استثمار می 

میستگیشای  و  است  خودش  سوی  از  به  اش  من  که  آنچه  گوید 

 ام، آن شایستگی من است.ش شایسته اداشتن
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شایستگی چه  کودک  لیک  در  بازیبخندش،  ای  در  کردندر  اش، 

تواناییِ -زدنجیغ آیا  دارد!  وجودش  صرفِ  در  کوتاه  بیان  به  اش، 

تان ش، سینهمقاومت در برابرِ میلِ او را دارید؟ یا اینکه به عنوان مادر 

تان را که نیاز دارد از او دریغ  را و به عنوان پدرش هر آنچه دارایی

را وادار میمی او شما  آ سازد و دکنید؟  آنچه شمرنتیجه  از  نِ خود  ا 

 شود. را مالک می  خوانیدمی

باشد، تو با همان وجودت به من    ارزشمندتو برای من    اگر شخِص

  وقت ای، اگر من تنها به یکی از کیفیاتِ تو توجه کنم، آن اجرت داده 

ارزشِ   رضایِت )یک  ارزشی  تو  کمکِ  شاید  و  من    تو  برای  پولی( 

 .خرممی دارد و من آن را 

چیزی به غیر  در تخمینِ من  خودت  ه چگونه به  دانی کنمی  تو  اگر

گوید ممکن موردی که تاریخ به ما می   بدهی، آن   از یک ارزشِ پولی

دهد  رخ  آن    ؛است  در  که  سرزمین  یآلمانموردی  این  فرزندانِ  ها، 

آن  آیا  شدند.  فروخته  آمریکا  به  میپدری،  اجازه  که  تا هایی  دهند 

؟  داشته باشند وشنده ی فربرا یش بیشتررزا بایست می تجارت شوند،

دانست چگونه خود را ای که نمیی زندهبه این وسیله او پول نقد را  

ترجیح داد. اینکه او چیزی ارزشمندتر در آن  نزد او ارزشمند سازد،  

رذل یک    تنهاکشف نکرده مطمئنا نقِص شایستگی او بوده است؛ اما  
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بدهد.  تواند  می دارد،  آنچه  از  چگونه  بیشتر  احترامی  انتومیاو  ست 

نداشت؛ وقتی به را  آن  براسختی مینشان دهد وقتی  آن توانست  ی 

 دسته احترامی قائل باشد! 

-شما زمانی که یکدیگر را نه به عنوان متصرفان و نه به عنوان ژنده

از شایستگی  به عنوان بخشی  بلکه  یا کارگران،  به عنوان  پوشان  تان، 

مفید می  دوستانی  رفتاراحترام  دارید. پس شما ودمی خنهید،  دارانه 

متصرفات برای  )مالک(  متصرف  به  کار  انه  که  کسی  به  نه  و  ش 

که  می کسی  به  تنها  بلکه  میدارید  نیازشکند،  چیزی  مردمِ دهید،   . 

می خود  از  شمالی  و  آمریکای  داریم؟  پادشاه  به  نیاز  ما  آیا  پرسند، 

می  کارش  پاسخ  و  او  نه،  اندازهدهند  پشبه  ارزنزد  یزی  ی  ش ما 

 د.ن ندار

همه رقابت  که  شود  گفته  بازاگر  همه  روی  به  را  کند،  می  چیز 

-چنین گفته شود: رقابت همهیناعبارت دقیقی نیست و بهتر است  

را به   این ،  ایشان  نزد آن    با رها کردنِرقابت  کند.  چیز را خریدنی می

تخمینِ   و  برامیوا   ایشان  ارزیابی  قیمتی  درخواست  و  آن  گذارد  ی 

 کند.می

آن ما شوندا  خریدار  است  قرار  که  به   ،هایی  شدن  تبدیل    ابزارهای 

ها پولی ندارند. برای داشتن پول نیاز است تا خریدار را کم دارند: آن 
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می  میچیزهایی خریدنی  را  چیز  همه  پول  )»برای  از    بایست داشتید 

از    داشتید!«( اما دقیقا همین پول است که کم است. فرد بایدمی   پیش

بدانید، شما   پس ی و در گردش را بگیرد؟ین مالکیِت جارکجا پول، ا

همانازه اندبه  دارید؛  قدرت  که  دارید  پول  به ای  اندازه  به  که  طور 

 ید. آورآیید که خود را به حساب حساب می

پول با  نه  شایستگیافرد  با  بلکه  باشد،  کم  است  ممکن  که  اش ش 

می آن  پرداخت  به  تنهایی  به  که  چر  شایستهکند  فرداست؛  که  تا    ا 

 رسد مالک است. ش می اآنجا که بازوی قدرت

  ر کار. اما ابزا  :جدیدی برای پرداخت اندیشیده است   ویتلینگ روشِ 

مانده  باقی  پرداخت همچنان  آ  !شایستگی  است:  حقیقیِ  با  نچه  شما 

شایستگی »در  است که  می  «، تان  بپرداخت  نتیجه  در  بزرگ   هکنید. 

 تان فکر کنید.کردنِ شایستگی

آن که  کرد  اعتراف  باید  را  تقریبا  این  شعار  این  با  حال  هر  در  ها 

می شایستگیدرست  براساس  کس  »هر  که  که   .اش!«گویند  کیست 

ن باید با  جامعه؟ پس م  ؟اعطا کندباید براساسِ شایستگیِ من به من  

 .گیرمببا شایستگیِ خودم  دهم کهمی  تخمینِ او کنار بیایم. ترجیح
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همه  مه»ه  به  دارد!«چیز  تئوریِ  تعلق  از  پیشنهاد  مشابهی    این  ذاتا 

اش شایستگی  گیرد کهتعلق میهر کس آنچه    به  گیرد.سرچشمه می

بگویم جهان به من تعلق دارد، به درستی آن نیز حرفی   اگر  را دارد.

مالکیِت  دارد که من هیچ  معنی  اندازه  این  تا  بود و   توخالی خواهد 

محتبیگانه  را  نمیای  ارم  تنها  ما  دارم.  دارد،  تعلق  من  به  آنچه 

شایسته   ست ا  یااندازه به  من  به که  یا  درونِ شایستگیِ اندازهام  که  ای 

 .خود دارا هستم

دهد از ش اجازه میاارزشِ چیزی را ندارد که از طریقِ ضعف  فرد

 آن را ندارد.  او ستانده شود؛ فرد ارزشِ آن را ندارد چون تواناییِ

بر سر »اشتباهی هزارساله« که  اندازند  یاه مبه ری  غای بزرگها غوآن 

اند. گویی ثروتمندان باید به خاطر  ثروتمندان علیه فقرا مرتکب شده 

سرزنش   همین  فقر  به  فقرا  و  ثروتمندان   ترتیب شوند،  خاطر  به 

نبوده  جز  مسئول  است  بوده  دو  این  میان  دیگری  تفاوت  آیا  اند! 

ش جز  ناشایستگی،  و  نشایستگی  و  بودن  بودن؟  ایسته  اشایسته 

»در   چیست؟  در  ثروتمندان  گناهِ  که  است«یدلسخت بفرمایید    . شان 

است؟ چه   کرده  نگهداری  فقیران  از  به خوراک اما چه کسی  کسی 

-داده، همانارائه  را    هامرحمت کسی آن    چه  اهمیت داده است؟  نآنا
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اسمهایی   حتی  )که  رحمت  از  آیا    ؟آیدمی  ( eleemosyne1شان 

ه ثروتم در  زمان مه ندان  نبوده ی  »بخشنده«  آیا  ها  که  هماناند؟  طور 

بیمارستان   مالیاتِ ...فقرا،  نوع،  همه  از  موسساتی  می  ها،  کنند، ثابت 

 اند؟القلب« نبوده یقرقتا به امروز » هاآن

باید با  بدون شک  ها  کند! پس آن ها همه شما را خرسند نمیاما این 

ها فقر را از  ن ا دارید که آنون شما تقاضاک؟  به اشتراک گذارندفقرا  

که به سختی یک نفر در میان شما   میان ببرند. جدای از این حقیقت 

ممکن بود این کار را بکند، و این فرد به آن دلیل احمق خواهد بود، 

پارچه  از  باید  ثروتمندان  چرا  بپرسید:  خودتان  خود از  پشمیِ  های 

به    دمنفعت خو  آن به جایبا  ه  را رها کنند، و همرا  خودبگذرند و  

کنی، را روزانه دریافت میخود    2؟ تو که تالرِ دنبال منفعت فقرا باشند

کنند ثروتمندتری. آیا  زندگی می   3از هزاران نفر که با چهار گروشِن

عالقه که  در  هست  تو  را  ی  به  این  دیگر  نفرِ  هزاران   اشتراک با 

 ها تعلق ندارد؟ به آن  کهی یا گذارب

 
1  Almosen  ی یونییانیِ  دهد و ریشه در واژهکه صدقه معنا میeleemosyna   بییه

 م. –معنای رحمت یا دلسوزی دارد. 
 م. –ای آلمانی ی نقرهیک نوع سکه 2
 م. –ی سیم آلمانی سکه 3
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شکلِ ممکن انجام شود،    بهترینه  که کارها ب  این انگیزه  ،بت رقا  در

به   کارها  که  انگیزه  این  از  است  به   سودآورترینکمتر  شکل، 

ازاینیدکنندهتول شود.  انجام  ممکن  شکلِ  مطالعه  ترین  مردم  رو 

تا واردِ خدماتِ کشوری شوند، )مطالعه برای نیازهای مادی(  کنند  می

»آشنایی  ها چاپلوسی و تملق، روزمآن    طالعه با تجارت« را مرگی و 

 مسئله   ظاهرارو در حالی که  کنند. ازاینکنند، »برای ظاهر« کار می می

انجام دادنِ »خدمات خوب« است، در حقیقت تنها »تجارتی خوب«  

و کسِب پول مورد توجه است.  شغل به ظاهر به خاطرِ خودِ شغل 

می  دستاوردهاانجام  به خاطر  واقع  در  اما  می ایی  شود  که  هد.  دست 

خواهد که اما او می  ؛دهد که سانسوری نباشدمی   لما ترجیحفرد مس

اش قضاوت کند،  پیشرفت کند؛ فرد دوست دارد که با بهترین عقیده 

-ترسد؛ ورای همهمدیریت کند و ...، اما از انتقال یا حتی اخراج می

 چیز فرد باید زندگی کند. 

است و برای   زیززندگیِ عبرای    ی این اتفاقات، جنگیبنابراین همه 

 .وبیش خوب«اء به باال جهِت یک »زندگیِ کمارتق

چرخه کلِ  هنوز  آن،  کنار  در  فقط اما  اکثریت  برای  غم  و  رنج  ی 

همه دارد.  همراه  به  تلخ«  »فقرِ  و  تلخ«  بردن »زندگی  رنج  این  ها ی 

 برای این!
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خستگیاین   کردنِ  اجازهکسب  ما  به  کشیدن ناپذیر  نفس  ی 

داشته دهدنمیآرام    لذتی  یاجازه  دهد،ینم راحتیِ  ما  :  به  هایمان 

 رسد.نمی

تنها  کار  سازمانِ  می  اما  اثر  کارهایی  ما  که    گذارد بر  برای  دیگران 

می  کشاورزی،  انجام  قصابی،  ازاین دهند،  خودمدارانه  دست و  باقی  ؛ 

ی موسیقیاییِ تو را  تواند به جای تو قطعه کس نمیماند زیرا هیچمی

بسازد پروژهاستادانه  نقاش،  هیچ  یی  ...؛  دهد،  انجام  را  کس  تو 

رافائل نمی کارهای  کند  1تواند  جایگزین  دسته.  را  دوم،کارِ  کار    ی 

  ، ش را دارد ا دست آوردنهشخصی یگانه است که تنها او شایستگیِ ب

که   حالی  اولدستهدر  که  الیقِ    ی  است  خواندهی»بشراین   شود،   « 

کس  چون هر  آنچه  در  از  اندکی  تق  دارد  و  هست  »هر   ریباآنان 

 تعلیم ببیند.  انتواند برای آنانسانی« می 

عمومی کار   گونه که جامعه تنها کارگرانی که برای منفعِتحال آن 

  یگانه را در نظر دارد، کسی که کاری    ، بشری کارگرانِ  تنها  کنند،  می

می محافظِتانجام  بدون  می  دهد  مداخله او  با  حتی  اماند؛   و ی 

م نیز  شخِص ی پریشان  خوبی    شود.  به  را  خود  رفتنْ  پیش  با  یگانه 

 
 م. –س رنسان دورانِ یتالیاییا نقاش و معمارِ 1
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می  قرار  جامعه  از  یگانه   ؛دهدخارج  شخِص  هیچ  جامعه  را  اما  ای 

 شود.موجب نمی

کارهای ازاین سر  بر  توافقی  به  ما  که  است  مفید  حال  هر  در  رو 

که  برسیم،    بشری رقابت کارهایی  همهنمی  تحت  مدعیِ   یتوانند 

 پیش .  دهدنتایجی مثبت مینیسم  نجا کمو. تا ایشوندما  زمان و رنج  

سلطه  همهاز  اینکه  حتی  توده  انسان ی  شایسته ی  می ها  یا  توانند اند، 

به تعدادی   از دیگران مقید شده بود:شایسته شوند،   اندک و جدای 

این  آن توده  نظر  از  بود.  ویژه  حقِ  که  یک  بود  آن    تمام  منصفانه 

رای  ها« وجود دارد، بانانسی »برای همهد  آمچیزی را که به نظر می 

همه آزاد بگذارند. اما آنچه آزاد گذارده شود، هنوز به هیچ کس داده 

قدرتِ    ،نشده با  کس  هر  تا  شده  گذاشته  خودش یِ  بشربلکه 

بشر چرخید، که از    اکتسابِ   سویتصاحب کند. با این کار ذهن به  

  فت که به بلندی در آنجا جنبشی شکل گر  و  آن پس همه را صدا زد؛

 کنند.ش سوگواری می ایالیسم« برایماترتحت نام »  یمشنومی

این  او    رِ آن شود؛مانعِ مسیتا    وجوی آن است در جست کمونیسم  

کند که بشر ارزشِ این همه ناراحتی را ندارد و با  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



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

548 

 

بهاما   باید  برای چه کسی  زمان  آیداین  به   برای چهانسان  ؟  دست 

بیشتری تازه  زمانِ  در   اشخسته   کارِنیروی  کردنِ  برای  دارد؟  نیاز 

 اینجا کمونیسم ساکت است. 

از آنکه سهمِ خود را به عنوان انسان انجام داد، به    پسبرای چه؟ تا  

 نه در خود آرامش یابد!عنوان یگا 

هایشان را به هر آنچه  تا دست یافتند  که اجازه  ی  در اولین لذتمردم  

دیگری بخواهند؛ و    ست دراز کنند، فراموش کردند که چیزِابشری  

کردند،زورمندانه   خارج  دور  از  رقابت  با  را  مالکیِت   آن  که    گویی 

 ی آرزوهای ماست.بشر هدف همه

آن  خسته  اما  را  خودشان  میها  متوجه  تدریج  به  و  شوند  کردند 

ها به فکر این هستند که  در نتیجه آن   .آورد«»مالکیت خوشحالی نمی 

دست آورند و برای آن فقط دقیقا تا آن هب  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 برای آن  اهای بشری که هر کس از ظرفیت چنین فعالیت باید  آیا  

صرفِ با صرفِ رنج و    باید  باال داشته باشند و  مطمئن است، دستمزدِ
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دنبالِهمه به  زندگی  نیروهای  بودی  آن  سخنانِ    شکلِ  در  حتی  ؟ 

چیز طور بودم، همه   1کس   فالنوزیر بودم یا حتی  »اگر من    ،روزمره

دهد که فرد خود  نشان می خودش    نفساعتمادبه شد«، این  دیگری می 

شخِص   چنان  نقشِ  در  کردن  بازی  تواناییِ  دارای  مقامی  یعالرا 

می  .بیندمی را  ادراک  این  نوع، فرد  این  از  چیزهایی  برای  که  گیرد 

ندارد  وجود  ف  ،یگانگی  یک  تنها  که  بلکه  دارد  وجود  رهنگ 

ست حتی اگر دقیقا توسط همه نباشد، توسط بسیاری  ایابی  تدسقابل

تا این است  نیاز  تنها  فرد  چیزهایی  چنین  برای  یعنی  است؛  گونه 

 انسانی معمولی باشد.

همان کنیم  فرض  که  اگر  دارد،    دستورطور  تعلق  دولت  ماهیت  به 

بینیم که  یموقت  ن ، آ است   او بنیان نهاده شده  نیز در طبیعِت  اطاعت

نامتناسبی بیش  هایی که ترفیع درجه مییا آن   مطیعان، یابند، به طور 

ازاز   پایین رتبه   اندازه  فراتر و    کشندمیبار  تر  های  خود  حدِ   از 

اما  می دومدستهروند.  امید    هب   ی  پرسش  ا   ورزدمیاین    ی که 

از   ر ابتدادما  های ترفیع، داراییِ شما با چه چیز امنیت دارد؟ )آفریده 

به  سوسیال  نظرگاهِ خودمدارانه   آگاهیِ  با  حتما  انتها  در  و  یستی 

رنگی  سخنان دادشان  آن خواهیم  می(  پاسخ  خودشان  به  با  ها  دهند 

 
 م. –ای مثل پادشاه یا ملکه سانسور شده باشد جا واژهارد که در ایناحتمال د 1
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! 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 

آنچه  جمله »به  که  اصلی  نیست ی  شما  آنِ  به  به  ،  از    دیگرانآنچه 

هایتان  تعلق دارد، احترام بگذارید! به دیگران و به خصوص باالدستی 

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    ،کنیممی با    به  کردن    اینمعادل  کنیدرها  پرداخت   . «مبلغی 

عموم  درآمدِ    واقعا  چندینیانه ماه برای  در    شان هزاری ی  معادلی  چه 

یا چند   یمدِ خالِص صدهزارآدهند؟ دیگری برای در زمان صلح می 

سالمیلیونی   می  در  میدهدچه  معادلی  چه  اینکه؟  برای    ما   دهی 

بجوییب س هنگامِو    مزمینی  باشی؟    تو  آرام  بلعیدنِ صدفِ خوراکی 

ما  ه  برا    هاصدف   فقط که  قیمتی  تو   هازمینیسیب همان  از  را 

بخرخریممی ما  از  آن ،  می،  آنوقت  تو توانی  آیا  یا  بخوری.  را  ها 

ما    به تو تعلق دارند، از آنِ  ها به آن اندازه کهکنی که صدففرض می

کمکی کرده  ها در مصرفِ آن تامان را دراز کنیم اگر ما دست نیستند؟ 

از    باشیم، فریادی  دادسر    خشونتتو  رفتار خواهی  درست  تو  و   ،

طور که تو همان   نخواهیم گرفت،  ا راه بدونِ خشونت آن ما  کنی.  می

 . ها کمتر نخواهی داشت نیز با خشونِت به ما، از آن 
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صدف  کااما  و  بگیر  را  که ها  بده  اجازه  ما  به  و  کن،  تمام  را  ر 

دارایی نزدیک  که  یعنی  مان،  ترین  چرا  بگیریم؛  نظر  در  را  روشِ کار 

عرق   فقط  دیگر با  ساعت  دوازده  ما  است.  مان  صورت  بر  تصرف 

میخ رنج  را  بهود  تو  و  به  دهیم  آن  گروشِن    خاطر  تعدادی  ما 

همین  می پس  بمقدار  دهی.  آیرا  بگیر.  نیز  کار خودت  تمایل  رای  ا 

می تصور  تو  دستمزد،نداری؟  آن  با  که  ما  کنی  فراوان   کارِ  طورِ  به 

ارزشِ  دیگر  طرفِ  از  خودت  کارِ  که  حالی  در  است،  شده  تالفی 

قدر باال  ینارا    تخود  مالِاما اگر تو    دستمزدی چند هزارتایی دارد.

بهتری  رتبه شانسِ  ما  به  و  بودی،  نکرده  ارزشِ بندی  درکِ  برای 

تر  توانستیم کارهایی مهممیما    بودوقت اگر نیاز  دادی، آن کارمان می 

می انجام  تالِر  چندهزار  با  تو  آنچه  شویم.از  موجب  برعکس    دهی، 

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  آن    وقت  صد  برای 

کنیم تا برای تو ؛ ما نیز از طرف دیگر فکر میخواهی گرفت نیز  برابر  

آنچیزهای برای  تو  که  کنیم  تولید  روزانه   های  دستمزدِ  از  ی بیشتر 

ر با یکدیگر کنا  خوبیکه به  خواهیم  میعادی به ما پاداش دهی. ما  

ابتد  فقطبیاییم،   در  نیست اگر  نیاز  که  کنیم  توافق  موضوع  این  بر  ا 

وقت ممکن است که واقعا  کند. آن   اهداچیزی به دیگری    هیچ طرف
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مبلغی    تا آن حد پیش رویم که پیرها  بیماران و  معلوالن و  به  حتی 

مناسب دهیم تا از ما با گرسنگی و خواست جدا نشوند؛ چون اگر  

خواسِت خود   اجراینده بمانند، مناسب است که  ها زبخواهیم که آن 

-گویم »بخریم« و در نتیجه منظورم »صدقاتِ« رقت را نیز بخریم. می

،  توانند کار کنندایی که نمیه ها حتی آنبار نیست. چرا که زندگیِ آن

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 

آنکه می به خاطر  نه، ما ممکن است )شاید  ببخشیم؛  خواهیم تحقق 

حتیچهره باشیم(  داشته  خود  اطراف  دوستانه  راحتی    هایی  زندگیِ 

آنان بخواهیم. ما نمی  برای  آنکه  خواهیم چیزی توسط شما خالصه 

اهدا شما  به  چیزی  نیز  ما  طور  همین  و  شود  برای کنیم.  نمی   اهدا 

ماقرن خوش   ها  روی  احمقانهاز  می  قلبیِ  صدقاتی  شما  ،  دادیم به 

اربابان چیزهایی فقیران را توزیع کرده  پشیزهای به  که    ایمداده  ایم و 

اکنون فقط کیف پول خود را باز کنید، چرا    .است   اربابان نبوده   از آنِ

قیمت  ما  کاالی  پس  این  از  باالاکه  هنگفتی  میزانِ  به  خواهد ش  تر 

نمی ما  هیچخوارفت.  که  هیچهیم  کل  به  بگیریم، چیز،  شما  از  چیز 

آنچه   خاطر  به  باید  شما  باشدمیفقط  داشته  پرداخت   خواهید  بهتر 

شم وسعِتکنید.  به  ملکی  »من  دارید؟  چه  دارم«   ا  آکر  من   ؛هزار 

زن تو هستم و از این به بعد تنها برای دستمزدِ یک تالر در روز  شخم 
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تو کسی را   .گیرم«دیگری را می   آیم. »پس من شخِصنِ تو می به زمی

نمی شخم پیدا  ما  که  چرا  کار کنی  دیگری  جورِ  پس  این  از  زنانْ 

وقت بگذار گرفت، آن شد که کمتر می   کنیم و اگر شخصی ظاهرنمی

به  نیز  او  اکنون  نیز هست.  خانه  آنجا خدمتکارِ  باشد.  خبردار  ما  از 

دار درخواست  اندازه  این  این  زیر  کسی  دیگر  شما  و  پیدا د  قیمت 

شد«نمی خواهد  تمام  من  کارِ  این صورت  در  »خب  قدر ین ا  .کنید. 

-گرفت؛ و اگر اینی ما خواهی  شک به اندازه یبنباش! تو    شتابزده

ما   نبود،  مینآ گونه  شوی قدر  مجبور  نیز  تو  وسیله  بدان  که  گیریم 

»اما من عادت کرده ما   .بهتر زندگی کنم«ام که  مثل ما زندگی کنی. 

توانی دورنمای ما نیست؛ اگر بیشتر می  این علیه آن نداریم اما  چیزی  

بگیریم که  توضیح دهی، ادامه بده. آیا ما باید کمتر از حدمان اجرت  

 خوب داشته باشی؟  شاید تو یک زندگیِ

کنند، »چرا باید  ثروتمندان همیشه فقیران را با کلمات از سرْ باز می 

نید که چگونه مسیرتان را  شما اهمیت دهم؟ خودتان ببی  به خواسِت

جهان   مسئله می  پیشدر  این  من«برید؛  نه  شماست  پس   .ی  خب، 

، و اجازه نده ابزارهایی که ما مسازیی خود  بگذار که ما آن را مسئله 

آنانبواسطه ما    ی  از  ثروتمندان  توسط  کردیم،  درک  را  ارزشِ خود 

 . نیاز ندارید«فرهنگ واقعا این اندازه  یبربوده شود. »اما شما مردمانِ  

گیریم تا آن فرهنگی را که احتماال نیاز داریم، با آن خب، ما بیشتر می
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بدین شکل ثروتمندان را پایین بکشید، اما اگر شما  »دست آوریم.  هب

، ما « خب چه کسی از این به بعد از هنر و علم پشتیبانی خواهد کرد؟

می  جبران  را  آن  تعداد  می کنبا  هم  روی  پول  ما  مبلغِ   یمگذاریم؛  تا 

شود   مناسبی  انسان   -کوچکِ  شما  این  بر  تنها عالوه  ثروتمند  های 

کتابمزهیب سوگناکترین  و  تصاها  جفتی ترین  یا  مقدس  مریمِ  ویرِ 

برابریِ نحسی!« خیر،  شلوارِ رقِص پرنشاط می  پیرِ آقاخرید. »چه  ی 

برابری من،  می  نه؛  خوبِ  تنها  به   خواهیمما  داریم  ارزش  آنچه  که 

بیشتر به حساب  آاب  حس بیشتر ارزش داری، تو فورا  اگر تو  ییم و 

ما  خواهی شدآورده   قیمِت خودمان  می  فقط.  به  که  ارزش خواهیم 

تو   که  پولی  ارزشِ  به  را  خودمان  تا  کنیم  فکر  و  باشیم،  داشته 

 پردازی نشان دهیم. یم

ایمن را و خودآگاهیِ   آیا احتمال دارد که دولت بتواند خشمی چنان

او می  چنان آیا  بیدار کند؟  نوکران  را تواند  نیرومندی را در  شخص 

ه او این را ممکن است کآیا ؟ نه، اصال دوادارد تا خود را احساس کن

تواند از فرد بخواهد که ارزشِ خود  خود قرار دهد؟ آیا او می  هدفِ

از ارزشِ  این  و  بشناسد  بگذ  آمده-خود-را  کند؟  درک  ارید  را 

دوبخش  پرسشِ  این  دولت های  آیا  ببینیم  اول  و  کنیم  جدا  را  تایی 

-ییِ شخمرأهم . همچون  یا نه  تواند چنین چیزی را موجب شودمی
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یکزنان،   میرأهمچنین    فقط  یک  یی  و  شود  موجب  را  آن  تواند 

 شود.قانونِ دولتی به هزار روش با رقابت و در خفا دور زده می

می دولت  آیا  احت  توانداما  دولت  کند؟  تحمل  را  نمیآن  تواند ماال 

مردمی   که  کند  فشارِتحمل  خودِ   با  جز  دیگری  دولت یک  رنج    

نمی او  نتیجه  در    به خودشان   یرأهم انِ  زنشخم  کمکِتواند  بکشند؛ 

آن  میعلیه  که  کنند،  هایی  استخدام  کمتر  دستمزدی  با  را خواهند 

که  بپذیرد کنید  فرض  حال  .  هر  ر در  قانون  و  دولْت  کرد  ایجاد  ا 

شخمهمه آن زی  آیا  شدند:  سازگار  آن  با  مینان  را  وقت  آن  تواند 

 تحمل کند؟

ر از آن است،  مجزا، بله؛ اما آن مورد مجزا چیزی بیشتیک موردِ  در  

ادراکِ است. پرسش در آنجا در مورد تمامِ طیفِ  بنیان    ی یکمسئله

 علیه  شخصی  است و در نتیجه آگاهیِ  شخصیِ خود از ارزشِ خود

ای تا  نیز هست.  اما همان ها همراهی مینجا کمونیست دولت  -کنند؛ 

موضع  دولت  علیه  ضرورتا  شخصی  ارزش  از  خودآگاهی  که  طور 

علیه  می می  جامعهگیرد،  موضع  آن  نیز  با  و  واسطه   -گیرد  ی  به 

 اندازد. به فراتر از کمون و امر کمونیستی دست می  -خودمداری 

را توده  پندِ  این  اس  کمونیسم  )مالک(  متصرف  کس  هر  به که  ت، 

واقعیت  یک  به  انکار،  غیرقابل  می  حقیقتی  اکنون تبدیل  چون  کند، 
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شود و هر کس از ابتدا آنچه  متوقف میدست آوردن  هباشتیاق برای  

دارد؛   نیاز  نیروی کارش  او شایستگیدارد.  را که  و    دارداش را در 

قیب کردن و به  اگر از آن استفاده نکند، این خطای خودش است. تع

ارد در زمان  پذیرد و هیچ رقابتی )مثل اغلِب موایان میچنگ آوردن پ

نمی  سود  بدون  ضربه  کنونی(  هر  با  چون  تدارکِ   درماند،  کار، 

برای اولین بار فرد   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  و محفوظ است.    دغدغهی بمتصرف    ردِ. فکندنمی

-اش را در ابزار جستجو نمیگونه است که دیگر شایستگیدلیل این

بلکه آن را در کارش،   نتیجه  در شایستگی   کند،  اش برای کار و در 

باشد،    آلی ایدهاینکه فقط انسانی با ثروت  ش، درابودن  پوشژندهدر  

حال  .یابدمی این  آننمی  من  با  با  را  خود  ب   امرِ  توانم  که    ا اندکی 

میکار    برای  شایستگی چنگ  شایستگیِ    زنم،به  زیرا  سازم  خشنود 

 من صرفا در کارِ من نیست. 

جمهور، یک وزیر و  توانم عملکردِ رسمیِ یک رییسبا کارْ من می

انج را  این  غیره  دهم؛  فرهنگِتنها    هامنصب ام  یک  به  عمومی   نیاز 

دست ندار قابل  عمومی  صورت  به  که  فرهنگی  یعنی  باشد  د  یافتن 



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

557 

 

دست آورده باشند هچون فرهنگِ عمومی صرفا آنی نیست که همه ب )

هر   نتیجتاتوانند کسب کنند، و  ست که همه میابلکه به اختصار آنی  

خاص   که،  اآنی  نیز  فرهنگِ  نظامی  مثلِست  پزشکی،   و   فرهنگِ 

فرهیختهفل انسانِ  هیچ  پیشی   ایسفی  آن  قدرتِ  از  که  ندارد  باور 

مهارتی   فقط  اختصار  به  یا  است(  ممکن  اگرفته  همه  برای  که  ست 

 است.

منصب  این  اینکه  با  شوند،  اما  اعطا  کسی  هر  به  است  ممکن  ها 

این ویژه   همچنان  او  برای  فقط  که  است  فرد  یگانگیِ  نیروی  فقط 

مست ا که  به  ی؛  گفت  میآن توان  اهمیت  و  زندگی  او  که    ؛دهدها 

نمی اداره مدیریت  معمولی«  »انسانی  همچون  را  بلکه  اش  کند، 

فقط چیزی که اگر او    سازد.به آن وارد میاش را  شایستگیِ یگانگی

صاحب  یک  عنوان  به  عمومی  صورت  دستمزد  به  وزیر  یا  منصب 

ای این  بر  را  کار  است. اگر او آن   هنوز برای آن پاداشی نگرفته  ،گیردب

این   که  داری  آرزو  تو  و  کند،  کسب  را  شما  تشکرِ  که  داده  انجام 

را  او  نباید  داری؛  نگاه  را  دارد  تشکر  ارزش  که  یگانه  فردیِ  نیرویِ 

داده،   انجام  را  بوده  بشری  که  آنچه  تنها  که  صرف  انسانِ  یک  مثل 

ده پاداش دهی. ی رسان  کسی که کاری یگانه را به انجامبلکه به عنوان  

 رفتار را با کارِ خود انجام بده. انجام بده!ین هم
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یِ ثابت برای یگانگیِ ریزی شدهیک قیمِت عمومیِ برنامهتواند  نمی

آن باشد،  داشته  وجود  انسان من  عنوان  به  من  آنچه  برای  که  طور 

یک    این امکان هست کهدهم وجود دارد. فقط برای دومی  انجام می

 تنظیم شود.ریزی شده امهقیمِت برن

تنظیم کن،    را  س پیش برو و ارزیابیِ عمومی برای کارهای بشری پ

 .سازات را از سزاواریِ آن محروم ناما یگانگی

شونتوانمی  عمومییا    بشرینیازهای   ارضا  جامعه  طریق  از  د؛  ن د 

شما نیاز دارید تا مقداری بگردید. جامعه   یگانهبرای ارضای نیازهای 

فردی   یا حتی یک خدمِت  دمتی دوستانهیک دوست یا خ  تواندنمی

نیاز در  لحظه  هر  در  شما  حال  این  با  و  کند.  فراهم  شما    به   برای 

نیاز به  ترین موقعیت اهمیت و در بی  برید سر می  بهچنین خدمتی   ها 

تکیه   جامعه  بر  نتیجه  در  باشد.  مفید  شما  برای  که  دارید  شخصی 

بلکه استطاع  نکنید  تا  کنید  داشتالش  را  این  باشیدِت    اجرای   که  ته 

 هایتان را بخرید. خواسته 

آیا پول باید در میان خودمداران حفظ شود؟ یک مالکیتِ وراثتی به  

پیوندد. اگر شما دیگر به خود اجازه ندهید که با آن  ش می اهرِ قدیم مُ

شود: اگر شما برای این پول کاری انجام پاداش داده شوید، نابود می 

را منسوخ کنید   وراثت داد.  از دست خواهدمامِ قدرت را ندهید، او ت
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مُ شما  دادگاهِ  و  شکسته  قیّمهرِ  همهرا  اکنون  وراثت یک  چیز  اید. 

یا   ارث رسیده  به  تاکنون  یا  اگر کشدرا میش  اوارث  انتظارِاست،   .

با مُهر و موم بر شما  دهید که  ست، به چه علت اجازه میا   شما  مالِ

 دهید؟اهمیت می و موم هرچرا به مُ مسدود شود؟ 

پولِ   شما  چرا  نکنید؟    ایتازهاما  مُهرِ  آن  آیاخلق  ستاندنِ  با  زمان 

و یک   کاالیک    ؟ اکنون پولْایدکردهآن را نابود  وراثت از یک کاال،  

ضروری   شایستگیِ  یا  استخوانی   ست.اابزار  علیه  او  که  شدنِ  چرا 

میمناب دفاع  آنع  و  نگاه  کند  سیالیت  در  را  و  میها  آنان دارد  به 

می   یاجازه واسطه تبادل  شما  اگر  دارید،  دهد.  تبادل  برای  بهتری  ی 

پیش بروید؛ آن نیز دوباره یک »پول« خواهد بود. این پول نیست که  

می در  صدمه  شما  ناشایستگیِ  بلکه  بگذارید   اشستاندنزند،  است. 

را  شایستگی بگذارد، خودتان  اثر  کنیدتان  دیگر هیچ    آماده  کمبودِ و 

پولِ ش کمبودِ  مُپول،  با  پولی  اما    ،شما هر  ما،  داشت.  نخواهد  وجود 

هایی که نامم. آن نمی   اجازه دادن به تاثیرِ شایستگیکار کردن را  من  

« خودشان خواهند سخت کار کنندتنها »به دنبالِ کار« هستند و »می

از  شدن  خارج  سازند که همانای آماده میناپذیر ی خطابرای نتیجه را  

 .است کار 
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ی بورژوازی در دوره  پولدارد.  بستگی  به پول    شانس خوب و بد

همه   دستان  در  دختری  همچون  که  دلیل  این  به  است  قدرت 

درنیامده کس   هیچشدنی به ازدواجِانی شده و به شکلی حلبازعشق 

برای چیزی   یبازعشق است. تمامیِ آن احساسِ عاشقانه و دالوریِ  

دفِ اشتیاق، توسط  شود. پول، این ه ت زنده میدوباره با رقاب  ،عزیز

 شود. باک ربوده میهای صنعتیِ« بی»شوالیه 

می  خانه  به  را  عروس  دارد  شانس  که  پوش  ژندهاگر  برد.  کسی 

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، 

می  دست  از  دوشیزهنیز  پول  رود.  »کار«  در  ی  زنِ خانه،  یک  عنوان 

می نامخوانده  »کار«  که  چرا  مالکیِت   شود،  در  او  است.  شوهرش 

 .قرار داردشوهرش 

 ، فرزندِ کار و پول دوباره یک دختربرای پایان دادن به این تصویر

  سِب نَ، اما بخشی از  است و در نتیجه پول    ناکردهشود، یک ازدواجمی

هری دیگر بر خود  ، »تمثال«، مُچهرهپدرش است. شکلِ  از  از کار،    او

 کند. حمل می
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با نگ نهایت  ابزارها   رقابت بینیم که  یماهی دوباره  در  توسطِ همین 

دارد   وجودیِ کهپیوسته  ابزارهایی    ان ی خودشمسئله به  فقط  همه    ؛ 

. نان  رسندی آن نمیبارهمتقابل با یکدیگر در  درکیو به    پردازندنمی

عنوان   همه   مثالبه  آن نیازِ  نتیجه  در  است؛  شهر  یک  ساکنینِ  ها ی 

توافق  می عمومی  نانواییِ  یک  احداثِ  سر  بر  راحت  خیلی  توانند 

نانواهای کنند. به جای این، آن  ها تهیه کردنِ آن چیزِ ضروری را به 

میرقابت  همی  ؛سپارندکننده  به  قصابان،  و  برای  گوشت  ترتیب  ن 

 . دست ازاینشراب برای دالالنِ شراب و 

منسوخ کردنِ رقابت معادل با طرفداری از انجمن نیست. تفاوت در 

نانوایی و   انجمنِ  انجمن  ، مسئلهدست ازایناین است: در  برادرانِ  ی 

در   دارد؛  است؛    مسئله  رقابت،قرار  رقیبان   اتحادِدر    یجتا نتبخِت 

ن قرار  ی من و شما  شده دارند، مسئله یاز به کاالهای پخته کسانی که 

مسئله این  و    دارد مسئله نه  نه  و  انجمن  پخت ی  امتیازِ  بلکه     ،ی 

 است. متحدانی مسئله 

مسئله   مناگر   برای  را  آنچه  خود  با  باید  ندهم،  زحمت  خودم  ی 

زد، راضی شوم. نان  ساشده را به جای من خشنود میدیگرانِ تفویض 

ی من، خواسته و میلِ من است و مردم هنوز آن را به  سئله داشتن م 

ها، از طریق مشاجره با آن که حداکثر  سپارند و امید دارند  اها می نانو 
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ها،  ی یا به طور خالصه رقابِت آنچشمهمپیشی گرفتن از یکدیگر،  

آورند بدست  برتری  و یک  مورد   ؛  که در  کار    درانجمن    برادرانِ  ی 

به طور  ها  چون آن   توانند حساب کنند،نمی  باشند، روی این برتری

مالک  تنهاییبه  و    کامل تفویض یِت  در  پخت  انحصاریِ  مجوزهای 

آن  شده تولید  باید در حفاظت و  نیز  دارند، همه  نیاز  آنچه همه  اند. 

یک  و داراییِ اوست نه داراییِ    فردی  دستی داشته باشند؛ این مسئله 

 . اب اربانجمنِیک یاز یا امتب صاح  اربابِ

به  بگذارید یک  دنیا  کنیم.  نگاه  به عقب  دیگر  این دنیا،  بار  فرزندان 

آنِ   از  بلکه  نیست  خدا  جهانِ  دیگر  این  دارد؛  تعلق  انسان  فرزندان 

ب  آن  از  بتواند  انسان  هر  که  اندازه  هر  به  است.  آورد،  ه انسان  دست 

اینکه فقط  بخواند؛  خود  آنِ  از  را  آن  دولت،   بگذار  حقیقی،  انسانِ 

بشر،  ه جامع نوع  یا  بشری  بی  آنچه  جز  کس  هر  که  دارند  ه  توجه 

کند، چیزِ دیگری را از عنوان انسان، یعنی در سلکِ بشری تصرف می

رضایت  به آن  ست که انسان  ا تصرفِ غیربشری آنی    آنِ خود نسازد.

؛ برعکس شخص به عنوانِ  تصرفی »مجرمانه« است   یعنیداده است،  ن

»بشر قانون« حاصل  حق« است، شخصی  ی ذ ، شخصی  با »روشِ  که 

 شده است. 

 .اندگفته از انقالب تاکنون این چنین سخن 
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 فقطاما داراییِ من یک چیز نیست، چون هستیِ مستقل از من دارد؛  

قدرتِ من از آنِ من است. نه این درخت، بلکه قدرتِ من یا کنترلِ 

 من روی آن، متعلق به من است.

گویند که  ها می؟ آن شودمیاظهار  خودسرانه  درت چگونه  اما این ق

نسبت  این درخت   من  داراییِ    حق  به  یا آن  است.   به حقِ دارم  من 

با قدرت    پس این فراموش شده است که  .  امکسب کردهمن آن را 

آورد    ،حفظ شودبایست  اگر درخت می باید دوام  بهتر    -قدرت  یا 

که    اینکه، نیست  چیزی  خودقدرت  خودی  باشد    به  داشته  وجود 

، در منی که قدرتمند است، وجود دارد. خودِ قدرتمندا در  بلکه صرف

دیگر   مانند  -ازاینو    سلطنت انسانیت،    مانند)من    کیفیاتِقدرت 

شده دست  داده  تعالی  دارد،  وجود  خود  خودی  به  که  چیزی  به   )

ستاد،  باشد، بازای   منوقتی او از اینکه قدرتِ  است، به این شکل که  

از همچنان  پس  مدت  آن  وتا  به  می ها  ادامه  بنابراین  جودش  دهد. 

 قدرتِ است. این    حقدهد، قدرتْ  به شبحی تغییر شکل میقدرت  

نمی  خاموش  نیز  من  مرگِ  با  حتی  شده  به  ابدی  تبدیل  بلکه  شود، 

 گردد. »میراث« می

 اکنون چیزها نه به من که به حق تعلق دارند. 
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گرش نیست. چرا که قدرتِ جز وهم در ناز طرف دیگر این چیزی  

قدرت  فقطد  فر که  دیگرانی  می توسط  آن  به  را  دائمی شان  پیوندند 

ها این باورِ آنتوهم شامل  این  گردد.  و تبدیل به یک حق می  شودمی

 ای مشابه پس بگیرند. دوباره پدیدهشان را  توانند قدرتاست که نمی

قدرتی را که توانم  ست. من نمیاشده  ؛ قدرت از من جدا  وجود دارد

دادم متصرف  شده به  اعطا  وکیل  »قدرتِ  شخص  به  بگیرم.  پس   ،

رسیدن به ذهنی بهتر را انکار کرده    و  ش را بخشیدهاقدرتاو    «، است 

 است.

می قدرتمالک  حقاتواند  و  را  با اش  چیزی  به  نسبت  را  ش 

ره  غیره  و  آن  دادن  هدر  آن،  کند.  بخشیدنِ  او   ماا  همچون  نباید 

 کنیم؟ایم رها که به او دادهرا بتوانیم قدرتی 

انسانِ   برحق،  چ   دادگر،انسانِ  یا    هآن  نیست  دارا  حق«  »با  که  را 

ندارد حقی  آن  به  نمی  ،نسبت  نام  خود  آنِ  تنها از  نتیجه  در  و  نهد 

 را از آنِ خود بنامد.  داراییِ مشروع تمایل دارد تا 

کسی   چه  باشد    بایداما  کند؟    وقاضی  قضاوت  را  او  مسلما  حقِ 

تواند در : پس او میسازدمند میانسان بهرهانسان؛ که او را از حقوقِ  
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م و هر  امن انسان ت،گفکه می 1تر از ترنتیوس نهایت وسیعی بمعنایی 

 ی بشر امرِبگوید،  المث، 2من بیگانه نیست نزدست اآنچه که انسانی 

، 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 سازدرها   در  و  گوناگون؛  قاضیان  ما  شده  یی  انتخاب    اند، که 

یعنی خدا  -خود را علیه یکدیگر به عنوان دو فرد در دشمنیِ مرگبار 

اند. یک حزب تمایل به حقِ الهی دارد، دیگری  قرار داده   -و انسان  

 انسان. ری یا حقوقِبه حقِ بش

هیچبسیار   در  که  است  مستحقْ  واضح  عملِ  فرد  مورد  دو  از  کدام 

 هد.د نامیدن را خودش انجام نمی

هر  نکند!  تخطی  به حق  که  کنید  انتخاب  کنش  یک  من  برای  تنها 

شود، در حالی ها پایمال می لحظه حقوقِ انسان از طرفِ یکی از آن

بدونِ    شان را باز کننددهانانند  توشان نمیحریفان در طرفِ مقابل  که  

در  ای بده،  . صدقه یدیک حرفِ کفرآمیز علیه حقِ الهی به زبان آآنکه  

ی گدا  ای، چون رابطه تو یک حقِ انسان را تمسخر کرده صورت  آن  

 
 م. –نویس روم باستان یشنامهنما آفر یوسترنت یوسپوبل 1
در جمله   2 است  ترنتیوس  مشهورِ  جمالت  از  و  شده  نوشته  التین  به 

 م.  -گرِ خود« ی »شکنجهنامهیشنما
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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 ای؛ آن را با نارضایتی بخور، ت به حقِ انسان تخطی کردهابردباری

ای. یک نفر در میان شما نیست ات به حقِ الهی هتاکی کردهبا شکوه

، و اند  جرائمهای شما  که در هر لحظه جرمی مرتکب نشود؛ صحبت 

ما از هر هر مانعی به آزادیِ بیانِ شما نیز کمتر از یک جرم نیست. ش

 ید! ا جهت مجرم

-یستادها  زمینِ حق اید که روی  گونه زمانی این  فقط این حال شما    با

نمی حتی  شما  که  زمانی  یعنی  نمیاید  و  چگونه  دانید  که  فهمید 

 ارزش دهید، زمانی که شما مجرم هستید. 

بر همین زمین رشد کرده است: این    مقدسنکردنی یا  داراییِ غصب 

 ست. ا مفهومِ قضایییک 

بیند، و تنها اگر خود را  تِ دیگری میاستخوان را در قدر  یک سگْ

دیگران    حقِگریزد. اما انسان به ساس کند، می بیش از حد ضعیف اح 

می  احترام  خودش  استخوانِ  مورد  به   کنشِنتیجتا  گذارد.  در  دوم 

میرتبه   بشریعنوان   عنوان  بندی  به  اولی  و  یا    وحشیشود 

 . »خودمدارانه«
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نیز، وقتی کسی در همهو در حالت ع )در  روحانی  یز، چیزی  چ ام 

می »اینجا حق(  می بشری بیند،  دیگرشود؛  « خوانده  عبارتِ  وقتی   به 

می شبح  یک  چیز  هر  از  مثل کسی  آن  برابر  در  رفتارش  و  سازد 

که   است، شبحی  برابر شبح  در  از  می   فقطرفتارش  آن    پیشگاهِتوان 

کشت. را  وی  اینکه  نه  کرد،  فرار  و  بشری    ترسید  به  ااین  که  ست 

مومیت نگاه بلکه به عنوان یک ع  یست نه به عنوان فردا فردی  آنچه  

 کنیم.

گذارم، بلکه  چیز احترام نمیشکل به هیچ  در طبیعت من دیگر به آن

را   آن  خود  همهعلیه  میمستحقِ  مورد  چیز  در  برعکس  اما  شناسم؛ 

ها ذارم )آن آن احترام گ  بیگانه بودنِباید به    ،باغ  یکیک درخت در  

ا از آن م راگویند(، باید دست فانه آن را »دارایی« می طربا روشی یک

بتوانم آن  مسلما  من  رسد که  این فقط زمانی به پایان می  .کوتاه کنم

همان کنم،  واگذار  دیگری  به  را  ترکه درخت  که  یا چیزی  طور  را  ام 

به دیگری واگذار می را  به عنواندیگر  را  آن  پیشتر  اما  چیزی   کنم، 

اگر بخواهم آن  عبارت دیگر مقدس قلمداد نکنم.  بیگانه از من یا به  

هرچقدر هم که آن را به و ام؛ ا ببُرم، نزدِ خودم جرمی مرتکب نشدهر

است و    از آنِ من: آن  دیگران تفویض کنم، داراییِ من خواهد ماند

می این ثروتِگونه  در  اندکی  همان  به  من  بیگانگی   ماند.  بانکداران 
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از  وحشتیدید: ما هیچ  های پادشاهان می بینم که ناپلئون در قلمرومی

و    تسخیرِ نداریم  جهتِ    همچنینآن  خود  کار برای  روشی  در  این 

میجست  آن   بیگانگی  روحِما    بنابراین.  کنیموجو  از  که  را 

 کَنیم.ترسیدیم، از او بر میمی

بر    ،من  نه به عنوان انسان بلکه به عنوانپس الزم است که زین پس  

کنم؛   ادعا  چیز  اساس  هر  همین  بر  که  و  است  هیچالزم  به  چیزِ نه 

باشمب مدعی  است  من  مال  آنچه  به  بلکه  به    ؛شری  آنچه  نه  یعنی 

 چون آن خواست دارم    بهعنوانِ انسان متعلقِ به من است بلکه آنچه  

 خواهم.آن را می

ندی  خرس  توداراییِ دیگران تنها تا زمانی برحق یا مشروع است که  

این را  آن  تشخکه  شود،  گونه  متوقف  تو  خرسندیِ  اگر  دهی.  یص 

دهد و تو  ش را برای تو از دست میاوقت این دارایی مشروعیت آن 

 به حقِ مطلق بر آن خواهی خندید. 

اما عالوه بر  دارایی در معنای محدودش بحث شد،  ی  تاکنون درباره

  قرار است است که    بر قلِب محترمِ ما منع شدهنیز  داراییِ دیگری  آن،  

ی کاالهای  این دارایی دربرگیرنده   .»گناه کنیم«علیه آن  کمتر    ما بسیار

روحانی در »جایگاهِ مقدسِ طبیعِت درون« است. آنچه انسان مقدس  

نمی می دیگری  هیچ  آنکه  انگارد،  وجود  با  کند؛  استهزا  را  آن  تواند 

باشد  نادرست  است  با    ممکن  است  و  ممکن  آنکه  فرد وجود 
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فغی تقدیسِ  رتمندانه در »عشق و خردی  از  اقناعی  دنبال  به  روتنانه« 

انسان بگردد که به آن وفادار مانده و باور دارد، با این حال   حقیقیِ

به   برخطاتکریم شود: انسانِ  خودشهمواره در باید  امر مقدسخودِ 

نادرست  ماهیتی  در  اگر  دارد حتی  اعتقاد  مقدس  بنابراین    امر  باشد، 

 شود. رده ترام گذارِ او به امر مقدس باید اح باودستکم 

زمان  زمانه در  از  جسورتر  ماهای  ایمانِ    ،ی  یک  که  بود  معمول 

می درخواست  خاص  مقدسِ  ماهیِت  یک  پرستشِ  و  و  خاص  شد 

ترین روش را انتخاب یم مالها با کسانی که اعتقاد دیگری داشتند  آن 

حالنمی هر  در  اعتق   کردند؛  »آزادیِ  که  زمانی  بیشتر از  و  بیشتر  اد« 

ی یک  » افت،  گسترش  به  آرامی  به  یکتا«  اربابِ  و  حسود  خدای  آن 

کس  هر  اگر  تنها  و  است  شده  ذوب  عمومی  کامال  برترِ«  »هستیِ 

 است.  ساخته»چیزی مقدس« را تکریم کند، تحملِ بشری را ارضا 

بشری به  که  مقدس  ماهیِت  یافاین  تقلیل  بیان  »خودِ  ترین  است،  ته 

ه، گویی که بشر به تمامی از شر« است. با تظاهری فریبندانسان« و »ب 

بودن دیگرجهانی  از  است،  بوده  ما  است   آنِ  آزاد  کل  آن    به  با  و 

ی من یا تو آری، گویی که انسان به اندازه   -  شوددار میالوهیت لکه

داشته   میاست وجود  آنان  غرورآمیز  توانند  .  تخیلِ  این  نیز را  حتی 

دیگ  برپا سازند مقد که بحث  »ماهیِت  به یک  نیست و ر مربوط  س« 
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همه ما  خانه اکنون  را  می جا  حس  خود  دیگر  ی  و  مکانی  کنیم  در 

: در  قرار نداریمغریب یا به عبارت دیگر در تقدس یا هیبِت تقدس  

انسان« نهاییِ  از »کشفِ  ناشی  دردِ  ،شعفِ  از  خودمدار    فریادِ حاکی 

می  صمیناشنیده  بسیار  دیگر  که  شبح  آن  و  به  می  ماند  است  شده 

 شود.حقیقیِ ما انگاشته می عنوان خودِ

»بشر  تنهایی   نامِ  1اما  به  بشر  و  ببینید(  را  )گوته  است«  قدیس 

 ترین تقدس است.شدهیه تصف

بیانیه  میخودمدار  معکوس  شما ای  که  دقیق  علتِ  این  به  سازد. 

استهزاء می حفظ می   چیزی مقدس را کنم؛ و حتی کنید، من شما را 

این دقیقا جایگاهِ تقدسِ   گذاشتم،یچیزِ شما را احترام مهمه  هماگر  

 ست که نباید محترم بیانگارم.ا شما

همراه   رابطه باید  یک  متضاد،  عقایدِ  این  کاالهای  با  با  ضدیتی  ی 

نیز   آن مفروض شودروحانی  به  می: خودمدار  توهین  انسانِ    کند،ها 

( دیگردینی  عبارت  »ماهیت   به  که  کسی  را  اهر  خودش ش«  ورای 

باید   دهد(  آنقرار  از  مداوم  چه به طور  اینکه  اما  کند.  محافظت  ها 

محافظت  کدام  و  شوند،  محافظت  باید  روحانی  کاالهای  از  -نوعی 

 
 م. –بشر استفاده شده است. ی التینِ واژه 1
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مانند، تماما به مفهومی که فرد از »هستیِ برتر« شکل ناشده باقی می

بستگی  می می   نمونهبه عنوان  دارد؛  دهد  از خدا  که  ترسد، کسی  او 

لیبرال( چیزی بیشتر برای )  ترسدی ه نسبت به آنکه از انسان مست کا

 حفاظت دارد.

روحانی ما   روشِ  به  جسمانی(  با  تمایز  )در  روحانی  کاالهای  در 

می  آنصدمه  علیه  گناه  و  در   حرمتیِبیها شامل  بینیم  است  مستقیم 

گیرد؛  سازی انجام می حالی که علیه امر جسمانی یک ربودن یا بیگانه

ک ارزشخودِ  تقدساالها  و  می   شانشان  صرفا  ربوده  اینکه  نه  شود 

شود. هر آنچه که  اعتبار می مقدس به سرعت بی  امراما  گرفته شوند؛  

به عنوان  می علیه کاالهای روحانی یعنی علیه هر چیزی   جرمتواند 

واژه با  گردد،  انجام  است  مقدس  ما  برای  یا  که  حرکت«  »هتک  ی 

-ازاینهه و  استهزاء، هتاکی، اهانت، شب شود؛ و  »گستاخی« معین می 

 هستند. مجرمانه گستاخیِ های متفاوتی از تنها طیف  دست 

اِعمال شود عبور ها  ترین روشتواند در متنوعحرمتی میاینکه بیاز  

شود که  اشاره می  ایحرمتیبی  به آنفقط  ترجیحا  کنیم؛ در اینجا  می

را مقدس  طریق    امر  محدودناز  تهدید ب  شدها مطبوعاتِ  خطر  ا 

 کند.می
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زم روحانیتا  ماهیِت  یک  برای  حتی  که  وجود طلِب    انی  احترام 

وقتی د؛  ندارد، سخنرانی و مطبوعات باید به نامِ این ماهیت اسیر شو

با  احیانا  خودمدار   آن  کرد   شااظهاراتعلیه  ترجیح   «،»تخلف  اگر 

که   بازدارندهندهیم  نیروی  استاز  مثل سانسور،  پلیس،  اختیارِ  فاده  ی 

 .»مجازاتِ مقررشده« او را متوقف ساخت باید با  کنیم، دستکم 

از    چه است  قرار  مطبوعات  پس  مطبوعات!  آزادی  برای  افسوسی 

از  و  تعلق  یک  از  وابستگی،  یک  از  مطمئنا  شوند؟  آزاد  چیزی  چه 

 یک تعهد برای خدمت!

توان ی همه است، و با اطمینان میاما آزاد کردن ِ خود از آن، مسئله 

راف خود  شما  وقتی  که  کرد  خدمت    رض  به  تعهدِ  میاز  ،  کنید رها 

به شما از آنِ شما  نویسید نیز به عنوان چیزی  سازید یا می آنچه می 

به یک قدرت اندیشیده و متهم   خدمت در  به جای آنکه    ،تعلق دارد

تواند بگوید یا چاپ کند که یک معتقدِ به مسیح چه چیزی می  شود.

من نتوانم یا   اگر  ؟ شدیح که خودِ اوست آزادتر بااین باورِ به مس   از

باشم   نداشته  چ اجازه  خطای  که  شاید  بنویسم،  در  یه اولیزی    من ی 

با ، کاربردی که  طور که این از موضوع به دور است همان.  نهفته باشد

وجود   نیز  این  شده  پیدا  آن  است.اینبرای  قانونِ من    گونه  یک  با 

انتشارات  یمرز   ،مطبوعات یا اجازه می م می ابرای  این دهم  کشم  که 
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در پی خواهد   مجازات مرز کشیده شود؛ ورای آن نادرست است و  

 گذارم.مرز می داشت. من خودم بر خود

ی آزادیِ  چیز دقیقا به اندازهاگر مطبوعات قرار بود آزاد باشند، هیچ

با   که  اجباری  هر  از  قانونآن  گذارمی  نام  آن  بر  مهم  توانند  ند، 

بایست خود را از اطاعت می  ، من خودمصورتدر آنود. و  نخواهد ب

 از قانون معاف کنم.

همه شبیه  مطبوعات  مطلقِ  آزادیِ  دیگر  یآزادی  مطمئنا  مطلقِ  های 

می امرِ  یک   مطبوعات  است.  آزاد ناموجود  چیزها  بسیاری  از  توانند 

آزاد   آن  از  نیز  از چیزی که من  اما همیشه فقط  ما باشدشوند  اگر   .

شویم،    قانونی ب  و  نزاکتبیاگر ما  ا از امر مقدس آزاد کنیم،  خود ر

 گونه خواهند شد. کلمات ما نیز این 

نیا خود را پاک  توانیم از هر اجباری در دمی   مابه همان اندکی که  

گرفته شوند. به    باز پستوانند از آن  های ما نیز میاعالم کنیم، نوشته 

 آن را نیز آزاد کنیم. توانیم یم، می آزادهمان اندازه که ما 

به   ،طور که تاکنون بودهآن  نهما شود،    از آنِبایست  آن می راین  بناب

 یک شبح خدمت کند. 
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نمی فریادمردم  از  منظورشان  که  مطبوعات  دانند  آزادیِ  برای  شان 

آن  آنچه  میچیست.  ظاهرا  باید ها  دولت  که  است  این  خواهند 

آن  آنچه  اما  کند؛  آزاد  را  واقعمطبوعات  خودشان  ها  آنکه  بدون  ا، 

این است که مطبوعات از دولت آزاد باشند یا    اندآن د، به دنبال  بدانن

اولی   شوند.  پاک  دولت  دومی ادادخواستی  از  دولت،  به  ست 

برای حقدر    آن.  علیهست  ارشی  شو به عنوان    «، »دادخواست  حتی 

آزادیِ حقِ  برای  جدی  عنوانِ  درخواستی  به  دولت  -  مطبوعات، 

،  هدیه توان امید یک  ها می و تن  شودگرفته می  فرضپیش ی آن  دهنده

اجازه یک  مجوز،  داشت یک  را  که   .نامه  است  ممکن  شک  بدون 

احمقانه  طور  به  عمل  دولت  هدیه  کندای  را و  شده  درخواست  ی 

هایی که  چیز شرط ببندید که آنتوانید بر سرِ همه؛ اما می نمایداهدا  

می دریافت  را  هدیه  زمانآن  تا  یک  کنند  عنوان  به  را  دولت  که  ی 

می کنن  ،نگرندحقیقت  استفاده  آن  از  چگونه  که  دانست  د: نخواهند 

نمی آن  تخطی  مقدس«  »چیزِ  این  علیه  مطبوعاتِ  ها  قانونِ  و  کنند 

فرا  باشد،  داشته  را  آن  کیفری را علیه هر کسی که جرئِت خواست 

 خوانند. می

آز آن  از  از چیزی که من  بیان خالصه مطبوعات  آزاد  به  نیست،  اد 

 شوند. نمی
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اینجا  آ در  من  نشان  احتماال  یا  مطبوعات  آزادی  مخالف  را  خود 

  ، آن را بخواهد   اگر فقطکنم که فرد  تاکید می  فقطمن    برعکس  ادم؟د

اگر فرد فقط   به عبارت دیگرمطبوعات را بخواهد، یا  آزادیِ اگر فقط

گرفت.    آن را نخواهد  وقت هیچ  ،به دنبالِ مجوزی محدودنشده باشد

یی کنید: شما ممکن است برای آن گداهمواره    فقط برای این اجازه

ابد   هیچتا  بمانید، و  به  منتظر  را  آن  بتواند  که  نیست  در جهان  کس 

می شما  که  زمانی  تا  بدهد.  اجازه شما  یک  با  را  خودتان  خواهید 

یا   مطبوعات  از  استفاده  دیگر»مستحقِ«  بیان  مطبوعات   به  آزادی 

 کنید.می ر امید و شکایتی عبث زندگی، شما دسازید 

ت  اگونه که در کتابن »مهمل است! خودِ تو که چنین افکاری را آ

گرفته می قرار  طریقِ  اند  از  تنها  متاسفانه  یا  اقبالخوشپروری،  ی 

این حال تو علیه کسی  توانی آن کاری می پنهان  با  انتشار دهی؛  ها را 

کند و سماجت می  آوردمیکه به دولِت خودش فشار  کنی  حمله می

خطاب  نه  گوی که آن مؤلفی چاپ را بدهد؟« اما  و مجوزِ ردشده تا ا

گرفت  است  قرار  ممکن  جلو    –،  بسیار  مردم  این  گستاخیِ  چون 

بدهد:   -رودمی را  پاسخ  می »  این  تو  درست  آنچه  ! فرض کنگویی 

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، ی قانوندرباره پرسشی  
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دولت و خواست با بی به  نسبت  کامل  من  باکیِ  زنم؟  او چنگ  های 

بیان شود  آوری وحشت این واژه  -  دولت را دهم.  فریب می  -  باید 

انجام می ناخودآگاه همان کاهم  تو   ها  طریق تریبوناز  تو  دهی.  ر را 

ایده   این  به  را  میاو  تقدسترغیب  باید  که  حرمت    داشتن  کنی  و 

برابر حمله اداشتن در  را  باید خود  او  کند،  رها  را  نویسندگان  ش  ی 

بدون آنکه از آن جهت نیازی به احساس خطر باشد. اما    سازد،برهنه  

را آن  او  شما  می  به  وتحمیل  چون  غیرقابل کنید؛  وقتی  او  جودِ 

  نزد . قطعا این  شده است تمام  ،  دهدش را از دست میاس بودندستر

 گونه که انگلستان انجام داده آید، آن با آزادیِ نوشتار جور درمی  شما

شما  است  دولت؛  به  و  معتقدینِ  دولت    هستید  علیه  نوشتن  از 

اصالح ا ناتوان را  آن  تا  باشید  داشته  دوست  که  هم  چقدر  هر    ید، 

اما اگر مخالفینِ دولت خود را   .ان کنید«ش را درم او »عیوب  نمایید

ها علیه کلیسا، دولت، اخالقیات، و الیقِ آزادیِ بیان دانستند، اگر آن

نرم دالیلی  با  است  »مقدس«  آنچه  چه؟ ان هر  بردند،  یورش  شدنی 

هولناک،  آن  رنجی  با  که  بود،  اولین کسی خواهید   قوانینِ وقت شما 

شما را    ترپیشقتی که  از حماا  شمرا به زندگی فراخوانید.    1سپتامبر

حکومِت آماده  یا  دولت  از  تبعیت  در  پرحرفی  و  خوردن  فریب  ی 

 
سپتامبر سال  ق 1 را    1835وانین  پادشاه  فیلیِپ  لوییس  علیه  انتقاد  که  فرانسه  در 

 م. –ممنوع کرده بود و همچنین بر نشریات و تئاتر نظارت داشت. 
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م تنها  ا. اما من با کنشخورید، خیلی دیر افسوس میدولت کرده بود

مطبوعات همواره مقید به    کنم. اول اینکه آزادیِدو چیز را ثابت می 

و»فرصت  است  مطلوب«  هیچ براین  های  آزاساس  یک  ادیِ  وقت 

برد باید  ق نخواهد بود؛ اما دوم اینکه آن کسی که از آن لذت میمطل

جستجو کند و اگر ممکن است آن فرصت مطلوب را بیافریند،  آن را  

؛ و خود و خواست سازدرا علیه دولت سودمند    منفعت خودخود و  

»برتر« به حساب آو از دولت و هر قدرتِ  بیشتر  رد. آزادی خود را 

دمطبوعات   در  بلکه نه  آن    ولت  علیه  شود؛    پیش تواند  می تنها  برده 

نتیجه  طریقِ  از  نه  باید  شود،  تاسیس  که  است  قرار  یک اگر  ی 

یک    ،دادخواست  از  کاری  عنوان  به   هر   باشد.  شورش بلکه 

ابتدا یک   دادخواست و هر جنبشی برای آزادیِ مطبوعات در همان 

  است چیزی  این  ه یا ناآگاهانه باشد:  خواهد آگاهانشورش است، می 

تواند و نخواهد خواست فرهنگ به تنهایی نمیبودنِ یک بیکه نیمه

از طریق پیامدش آن را  تا زمانی که    ،ش کنداخودش اعتراف  نزدکه  

شکلی    گر،نقصان  تکانیبا   انکارناپذیر  به  و  که بواضح  چرا  بیند. 

صورتی دوستانه  قطعا  شده برای مطبوعات در ابتدا  آزادیِ درخواست 

که  نخوشو   گویی  دارد،  هیچاذرهیت  تا  ندارد  قصد  اجازه  ی  وقت 

او   قلب  اندک  اندک  اما  یابد؛  رواج  مطبوعات«  »جسارتِ  که  دهد 

باز میااستنباط راه  اینشود، و  تر می سخت  کند که واقعا یک  ش را 
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دولت، اخالقیات یا قانون   خدمتِنیست که در    ایآزادی، آن آزادی

سانس اشد.  ب اجبارِ  از  قانون  آزادی  اجبارِ  از  آزادی  هنوز  قطعا  ور 

همواره  تسخیر شدند،  آزادی  با شهوتِ  که  زمانی  مطبوعات  نیست. 

نویسنده به خود می تا زمانی که در نهایت  آزادتر شوند  خواهند که 

-ی هیچبگوید، واقعا من به طور کامل آزاد نیستم تا زمانی که درباره

من باشد،    از آنِ انی که  شتن آزاد است تنها زمو نو  چیز پرسش نکنم؛

و با هیچ قدرت و هیچ اختیاری، با هیچ ایمان و هیچ وحشتی به من 

باشند آزاد  نباید  نشود؛ مطبوعات  اندک    -  دیکته  اندازه  از  بیش  این 

دارایی در   یا تملکِ مطبوعات    -  :از آنِ من شوندبلکه باید    -  است 

 من خواهد گرفت. که ست ا ، این آن چیزی مطبوعات

که تنها    »چرا  مطبوعات  مطبوعاتآزادیِ  دولت   مجوزِ  و  است 

نمیهیچ نمیوقت  داوطلبانه  خواهد و  تا  به  تواند که  اجازه دهد،  آن 

 رد شود.« توسطِ مطبوعات به هیچ خُ

با   باال را که هنوز گنگ است،  نتیجه زبانِ  اکنون بگذارید به عنوان 

مطب  »آزادیِ  عبارتِ  به  بهتر  دِینِ  را    سازیموعات«  آن  ترجیحا  و 

ها، مطمئنا  ، خواسِت بلندِ لیبرالمطبوعات  آزادیِگونه بیان کنیم:  این

دولت ممکن است، زیرا یک    دردر دولت ممکن است؛ آری، فقط  

نت  مجوز و  به  است،  اما  باشد.  کم  نباید  )دولت(  مجوزدهنده  یجتا 
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مجوز   دیت محدود عنوانِ  دولت  همین  در  را  خودش  که های  ارد، 

اید چیزی بیشتر از آنچه که با او و رفاهِ او سازگار مطمئنا و منطقا نب 

وجود   قانونِرا برای او به عنوان    مرزاست را مجوز دهد: دولت این  

کند. اینکه یک دولت ی به آن تنظیم می ا ش و به عنوان الحاقیهاداشتن

در هر ست، که  اکند تنها تمایزی مقداری  بیشتر از دیگری تحمل می 

ق  صورت در  تنهایی  لیبرالبه  سیاسی  لِب  آن  نهفتههای  در  است:  ها 

»توافقِ    فقطآلمان   وسیعمبسوطیک  و  آزادیِ  ترتر  بیان«   از 

آزادیِمی آن  می   خواهند.  آن  دنبال  به  که  مسئله مطبوعاتی  ی گردند 

و    مردم کند  پیشاست  تصرف  را  آن  )دولت(  مردم  آنکه  من    ، از 

ایی در مطبوعات، وضعیت تفاده کنم. از نظرگاهِ دارتوانم از آن اسنمی

خواهند بدونِ آزادیِ مطبوعات  متفاوت است. بگذار مردمِ من اگر می

یباشند، من موفق می  با زور  تا  انتشار دهم؛ من مجوزِ  شوم  نیرنگ  ا 

 گیرم.خود می  نیرویانتشارِ خود را تنها از خود و 

دکی به مجوزِ دولت برای ، من به همان انباشد  از آنِ من  نشراگر  

ام نیاز داشته  بینی  گیریِ آن نیاز دارم که به مجوزی برای گرفتنِاربک

لحظه  از  نیست باشم.  من  از  واالتر  من  برای  چیزی  که    نشر ،  ای 

ن لحظه دولت، کلیسا، مردم، جامعه و  آچرا که از    ؛من است   داراییِ

می  متوقف  وجودشان  ن آنا  چون   شوند، غیره  خاطر  به  از    باید  تنها 
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با محو  آنان  ام تشکر کنند، و  ن برای خود قائل بودهای که محرمتییب

کم این  می یی  بهاشدن  آن نابود  که  شوند:  دارند  زمانی وجود  تنها  ها 

باشند،    من  ورایِ داشته  قدرت و    تقدر  عنوان به  که  وجود    نهادِ 

و    توانید دولتی را تصور کنید که همهوجود داشته باشند. آیا شما می

شهروندان تکِ  آن  اتک  هیچ  ش  همان برا  به  مطمئنا  این  پندارند؟ 

 ست.ا 1ست که »آلمان متحد« اای یک رویا، یک وجود ظاهری اندازه 

لحظه  باشد،که  ای  همان  من  آنِ  از  لحظه   من  کههمان  انسانی    ای 

: جهان متعلق به مطبوعات از آنِ من خواهد بود،  متعلقِ به خود باشم

 ن نیست.در جها که او متعلق به هیچ قدرتی است چرا خودمدار

هنوز   که  است  ممکن  من  مطبوعاتِ  حالت  این    ،2باشد   ناآزاددر 

در این لحظه هست. اما جهان عظیم است و فرد تا   مثالطور که همان

می کمک  خود  به  بتواند  که  که  جایی  بخواهم  اگر    داراییِکند. 

تا  ای برسم که  نقطه   توانم به راحتی بهم را کاهش دهم، میامطبوعات

انگ  جایی کنند،  ا شتانکه  تولید  همهم  چون جا  در  اما  دهم.  انتشار 

 
مجموعهآ  یگانگی 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.  یدانجام

 م.  –فعلِ منفرد به شکل عامدانه استفاده شده است  2
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م را فریب  ا ام دفاع کنم، ضرورتا باید دشمنانخواهم که از داراییمی

پذیری اگر به تو داده شود؟« مطمئنا،  ها را نمیآیا تو مجوزِ آن »دهم.  

لذت آن پذیرم[]می  با  مجوزِ  که  چرا  برای  ؛  مدرکی  ها  که  امن  ست 

آن  دادهها  من  فریب  مسیری  را  و  سرا  ام  برای  ویبه   آنان   ویرانی 

بیشتر حماقت مجوز آن   . من درگیرِامیدهآغاز بسیار  بلکه  نیستم  -ها 

سرنگونی   شان منشان  و  مجوز  نزد  برای  من  دارد.    شان اهمیت 

با این اندیشه  خود را    سی( های سیا)مثل لیبرال کنم تا  درخواست نمی

من گ دو،  هر  ما  که  بزنم  می آنان   و  ول  در صلح  ،  را  یکدیگر  توانیم 

و از هم   بکشیمدرک کنیم و با یکدیگر، آری، احتماال یکدیگر را باال 

ها را مجبور کنم  دهم تا آن پشتیبانی کنیم؛ من برای آن درخواست می

آکه   که  با  بمیرند،  تا  بریزند  خون  خن  نهایت  ها مجوزدهندهودِ  در 

شونم آ  د.توقف  دشمنِ  عنوان یک  به  میمن  عمل  از گاه  را  پا  کنم، 

 .کنمبرداری میبهرهها توجهیِ آن برم و از بیحد فراتر می

 ایاست که من در هر حالت هیچ قاضی  از آنِ من  زمانی  مطبوعات

ورای   و  خودم  از  خارج  دیگر نشناسم،  ام  برداریبهرهرا  عبارت   به 

 به  ط اخالقیات یا دین یا حرمِتزمانی که نوشتارِ من دیگر نه توس

قوانینِ دولت و از این دست بلکه توسط من و خودمداریِ من معین  

 شود!
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این  به کسی که  داری که  پاسخ اکنون تو چه  به تو  گونه گستاخانه 

گیرنده می آنکه  برای  را  پرسش  ما  که  است  بهتر  بگویی؟  تر دهد 

بیانی   به  متعلق  ین اشوند  به کیست، مردم  چنین درآوریم: مطبوعات 

ن؟ سیاسیون  قصدی فراتر از این ندارند که مطبوعات  )دولت( یا م

دخالت  از  شخصیِ  را  و  اختیاری  آزاد   ِصاحبان های  قدرت  ،  سازند  

بدون آنکه به این نکته بیندیشند که برای آنکه مطبوعات کامال برای 

قوانین،   از  باید  باشد،  باز  باشد. همه  آزاد  مردم )دولت(    از خواسِت 

 ی مردم« کنند. سئله خواهند آن را »مها میآن 

من   مالِ  اینکه  تا  بسیار  هنوز  دارایی مردم شود،  به  تبدیل  اینکه  اما 

را   مجوزی از یک  بردارفرمانبرای من اهمیِت    اینباشد فاصله دارد؛  

به  ؛ او  کندکند. مردم نقش قاضی را روی افکار من بازی میحفظ می

آن ب  یمواخذهحقِ  ها  خاطرِ  نسبت  من  یا  دارد،  را  در من  افکارم  ه 

او   هیئت مامسئول برابر  اعضای  جزمیِ  عقایدِ  وقتی  مورد  .  منصفه 

گیرد،   قرار  اندازهکله آنان  حمله  به  سخت  سخت هایی  ترین ی 

 شان دارند. منصبانترین صاحب مستبدان و پست 

ه کند ک« از این موضوع دفاع میآرمانِ لیبرال »   در کتابِادگار باوئر  

گرا و مطابقِ قانونِ اساسی ناممکن مطلق   مطبوعات در دولِت  آزادیِ

  ی او جملهیابد.  خود را می   آزاد« مکانِ  در »دولِت   که  یحالاست، در  
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فرد  دیگر  چون  فرد  که  است  تشخیص  قابل  »اینجا  که  است  این 

ست، این حق را دارد ا طقی  عضوِ عمومیتی حقیقی و من  بلکهنیست،  

نه فرد بلکه »عضو«    آزادیِ مطبوعات را  پس  .ند«را بیان ک  فکرشکه  

با هدفِ آزادیِ مطبوعات، در ابتدا    بایست فرد می  اما اگر  ا است.دار

مدرکی را در مورد اعتقادش به آن عمومیت، به آن مردم، ارائه دهد؛  

وقت ه باشد، آن نداشت  از طریقِ قدرتِ خودشاگر او این آزادی را  

مردم آن   آزا  آزادیِ  یک  ایماناست،  خاطر  به  او  به  که  به  ش،  ادی 

بودن خاطر   است: ا»عضو  برعکس  موضوع  است.  شده  اعطا    ش« 

 . شودنزد هر کس به عنوان یک فرد گشوده می  ذهن  برای بیانِ  آزادی

او  این  ندارد:    را  او »حق«  اما نیست.  آزادی مطمئنا »حقِ مقدسِ« او 

  من   .سازدک نمیدارد؛ اما این قدرت به تنهایی او را مال  قدرتتنها  

آزادیِ به  برای  نیاز  ندارم،  انحصاری  امتیازِ  هیچ  به  نیاز  مطبوعات   

طور نیاز به هیچ رضایِت مردم به آن ندارم، نیاز به »حقِ« آن و همین

بتوج » من  ندارم.  آن  برای  مثل  یهی«  نیز،  را  مطبوعات  آزادی  اید 

توانند آن  مردم، »به عنوان تنها قاضی«، نمی  «؛ها »بگیرمی آزادی همه

گیرم کنار بیاید یا  تواند با آن آزادی که من می . او می بدهندرا به من  

آن   خود  علیه  را  از  کند  اعطا  یا  ببخشد  بدهد،  اینکه  کند؛  دفاع 

خالص به عنوان یک  به شکلی    مردم،رغمِ  علیتواند. من آن را  نمی

دشمنِ آن را با مبارزه با مردم،    به عبارت دیگرگیرم،  فرد به کار می



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

584 

 

می  رامن،  آن  و  ب  فقط   گیرم  می هزمانی  چنین دست  با  که  آورم 

را  مبارزه  آن  آورم  بگیرمای  چنگ  به  می یا  را  آن  من  چون  .  گیرم 

 ییِ من است. دارا

مطبوعات »به    آزادیِ مدعیِ  یسد،  نوسندر، که ادگار باوئر علیه او می

آزادیِ   و  حق  یک  دولت عنوان  چ است «  شهروندانِ  باوئر  ادگار  ه . 

می دیگری  برای  کار  یک  کند؟  حقِ  فقط  آن  نیز  آزاد    شهرونداو 

 است.

عمومی«    آزادیِ بشریِ  »حقِ  یک  نامِ  تحِت  همچنین  یز نمطبوعات 

 مستحکم شکل گرفته شود. علیه آن اعتراضی با بنیانی  درخواست می 

می   است  نمیکه  انسانی  هر  درستی گوید  به  را  آن  چگونه  که  داند 

که کند، چرا  نیس  استفاده  انسانِ حقیقی  فردی  هیچ حکومتی هر  ت. 

اما  انسان  گونه  نیز آن را از آن  نویسد،  چیزی نمی  انساندریغ نکرد؛ 

است.   شبح  یک  او  که  دلیل  این  از    حکومت به  تنها  را  آن  همواره 

به    راداف یعنی  دیگران  به  و  نموده  است. پس هااندام دریغ  داده  یش 

قرار است  داش  یکی  اگر  برای همه  را  باشد،  آن  افرد  ته  تماما  ز  باید 

نه    است   این موضوع دفاع کند که آن برای فرد، برای من، مقرر شده

یک برای انسان یا برای فرد تا زمانی که انسان باشد. عالوه بر این،  

ای از آن تواند هیچ استفادهبه انسان )یک چهارپا( نمیدیگری نسبت  



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

585 

 

به عنوان   به عنوان    با آزادیِ  نمونهبکند. حکومت فرانسه  مطبوعات 

اما از فرد این امنیت را تقاضا دارد  انسان مجادله نمی  یک حقِ کند، 

مطبوعاتی   برای  را  آزادی  او  که  باشد؛ چرا  انسان  واقعا  او  مقرر که 

 د. نرد بلکه به انسان تعلق دارکه نه به فکند می

از   بشری نیستن وانمودسازیِ دقیق که  ایآنچه از آنِ من بود تحت  

 وکسر برای من باقی ماند. کمیب ،انده شد! آنچه بشری بودمن ست

مطبوعاتِمیفقط  مطبوعات    آزادیِ یک  پدید   دارمسئولیت   تواند 

 رود.با داراییِ در مطبوعات پیش می فقط مسئولیتبی امرِآورد؛ 

------- 

انسان با  مراوده  نخست  ها  برای  درجه  میان  در  صریح  قانون  یک 

ممکن )  ه شده است کنند، قرار دادنه زندگی میمدارا هایی که دینآن 

است فرد در پیروی از این قانون بعضی اوقات گناهکارانه جسارت 

زشِ مطلقِ آن را  کند تا اریوقت جسارت نمبه فراموشی کند، اما هیچ

آید هایی که به نظر می است که حتی آن   عشق: این قانونِ  ( انکار کند

بنیان از نش می اعلیه  نیز هنوز نسباامجنگند، و  به آن  ش متنفرند  ت 

ها با  ، آری، آن هستندعشق  دارای  ها هنوز  وفا نیستند؛ چرا که آن یب
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عمیق و  عشقی  می  ترمنزهتر  آن عشق  نوع  ورزند،  و  »انسان  به  ها 

 ورزند. انسان« عشق می

شود: ی کنیم، به این شکل میبندفرمول اگر ما معنای این قانون را  

خودش برای خودش  زی داشته باشد که بیشتر از  هر انسان باید چی

می  شما  »عالقه باشد.  خصوصیبایست  پسی  در  را  قرار تان«  زمینه 

فاهِ دیگران، سعادتِ سرزمینِ پدری، جامعه،  دهید وقتی که پرسشِ ر

سعادتِ عمومی، سعادتِ نوعِ انسان، خواسِت نیکی و غیره در میان  

انسان است! نوع  و  جامعه  پدری،  برای    سرزمین  شما  از  بیشتر  باید 

ها باید عقب ی آنی خصوصیِ« شما علیه عالقه ا باشند و »عالقه شم

 شید. بنشیند؛ چرا که شما نباید خودمدار با 

پا مذهبیِ  خواست  یک  و  -فراتر-حد -از-عشق  است،  گذاشته 

گونه که ممکن است فرض شود، محدود به خدا و انسان نیست،  آن 

ما انجام  ایستد. هر آنچه که  نخست میی  اما در هر موردی در درجه

خواهیم، زمینِ آن همواره باید عشق باشد. کنیم، میفکر می  دهیم،می

می ما  قطعا  عشق«تبنابراین  »با  فقط  اما  کنیم  قضاوت  انجیل    .وانیم 

تواند نقد شود، نقدی از اول تا آخر، اما منتقد باید قبل از  مطمئنا می

ین حرف مقدس ببیند. آیا ا  را کتابِهر چیز به آن عشق بورزد و آن  

زمانِ مرگ تا  نباید  او  بگوییم  که  است  این  کند،  اجز  نقد  را  آن  ش 
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ارد، و آن به عنوان یک چیز مقدس نباید  باید آن را پابرجا باقی بگذ

نکته  باید  عشق  نیز  انسان  از  نقدمان  در  شود؟  و واژگون  اصلی  ی 

د به نکنکه نفرت القا می  هاییتغییرناپذیر باقی بماند. مطمئنا قضاوت

قضاوتک آنِ  هایی  ل  قضاوتاز  بلکه  نیستند،  نفرت، ما  از  هایی 

کینه»قضاوت  ما  ،  توز« هایی  بر  که  می هستند  آیا   .رانندحکم  اما 

میقضاوت القا  ما  در  عشق  که  آنِ  بیشتر    ،کندهایی  هستند؟  از  ما 

هایی  رانند، قضاوت های عشق هستند که بر ما حکم میها قضاوتآن 

همین    ما نیستند، و بر  از آنِها  « هستند، آن ورزانه و باگذشت »عشق

قضاوت کل  به  در  اساس  که  کسی  نیستند.  واقعی  به    عشقِهایی 

می میعدالت  فریاد  اگر زند،  سوزد  حتی  اجرا شود  عدالت  بگذار 

تواند بپرسد یا تحقیق کند که شک می   او بدون  1! جهان نابود گردد

چیست  درست  می  عدالِت  چه  شامل  یا  و  چیزهایی   چهخواهد، 

 .یا نهآن چیزی هست  آیااما نه اینکه  ؛ست ا

ر بماند، در خدا پایدار  این کامال درست است، »آنکه در عشق پایدا

او« او از 4.16یوحنا    1)  .مانده و خدا در  پایدار است،  او  ( خدا در 

نمی رها  نمییبشود،  خدا  میخدا  پایدار  خدا  در  او  به  مانشود؛  د، 

 
مشهورِ   1 التین ِ  از    Fiat justitia, et pereat mundusعبارت  است  سخنی 

 .م –فردیناند اول امپراتور روم مقدس. 
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پایدار مینمیی خود  خود و به خانه  ماند و  رسد، در عشق به خدا 

 شود. عشق نمییب

ن  ایی نژادها در این جهان  ی اعصار و همه»خدا عشق است! همه

دادند«نکته  تشخیص  را  مسیحیت  مرکزیِ  عشق    .ی  همان  که  خدا، 

مداخله خدایی  نمیاست،  او  است:  حال خود گر  به  را  جهان  تواند 

بلکه می بگذا انسان    ادتمندسع خواهد آن را  رد،  به  کند. »خدا تبدیل 

ست و اش در بازی  ادست جا  همهاو    1.ها را الهی کند«شد تا انسان 

 «، شاجا »بهترین اهدافافتد؛ او در همهاتفاق نمی  اوچیز بدون  هیچ

برنامه  دارشدنیا نهای درک »احکام و  را  ، که خودِ  منطق  .ا است اش« 

می  جهان  بااوست،  تمامِ  در  پیشیست  شود.  ا   به  درک  و  نداخته 

پدرانه استقاللمراقبِت  از  را  ما  او  بیی  میمان  مسازدبهره  ا  . 

محسوسی انجام دهیم بدون آنکه گفته شود خدا    توانیم هیچ کارِنمی

نمی و  است،  داده  انجام  را  پدید  آن  بر خود  را  بداقبالی  هیچ  توانیم 

چیز هیچ  دا آن را مقدر کرده است؛ ماآوریم بدون آنکه بشنویم که خ

او همه باشیم،  نگرفته  او  از  است«نداریم که  »داده  را  آنچه    .چیز  اما 

نیز میمی  خدا انسان  را  باالجبار میدهد  را دهد. خدا  خواهد جهان 

می   سعادتمند انسان  و  را  کند  آن  که  تا  سازد   خوشحال خواهد   ،

 
 م.  –یشِ آلمانیِ یسوعی در قرن هفدهم ، کشیوسآتاناسای از جمله  1
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انسان همه ازاینی  کند.  خوشحال  را  »انسانرو  ها  مییهر  خواهد « 

د  منطقی است،  گرفته  فرض  خودش  برای  که  همهرا  انسان ر   ها 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

می نمی را  اجازه  وجودی  هیچ  به  خدا  قدمِ  کند.  که  را   خوددهد 

خواهد که ما تنها در روشِ بشری  آن می  ردارد و انسان نیز مشابه باب

 قدم برداریم. 

تنها   ،( باشد بشر  ملو از عشق مقدس )دین، اخالق،اما هر کسی که م

آوری  رحمیِ ماللورزد و با بیبه شبح، به »انسانِ حقیقی« عشق می

عنوانِ تحت  را،  واقعی  انسانِ  را،  قانونِفرد  سسِت  علیه      سنجش 

رحمی  داند که بیاین را ستودنی و الزم می دهد. او  »ناانسان« آزار می 

کند؛ چرا که عشقِ به شبح یا عمومیت   مالاِعترین اندازه  را در خشن 

از    به عبارت دیگروار نیست،  دهد که از آن که شبح به او دستور می

پدیده  این  معنای  این است  باشد؛  یا فرد متنفر  -مشهوری  خودمدار 

 نامندش.عشقِ که »عدالت« می ی شده

انتظار  شود نمیمی  احضارانسانی که به خاطر جرم   گونه  یچه تواند 

هیچشکی و  باشد،  داشته  حجاببایی  برهنگیِ    بردوستانه    یکس 

نمی پهن  او  قاضیِ  اندوهگینِ  احساسی  گسخت کند.  هیچ  بدون  یر 
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لباس میآخرین  متهم  فقیرِ  آن  تنِ  از  را  بهانه  مندرسِ  د؛ کَنَهای 

او بدون ترحمی  نم  زندانبان  تا مکانِ  شد. وقتی که کِمی  اشگرفته را 

مجازات   بخششی  زمان  انگبدون  انسانِ  او  یافت،  را  پایان  خورده 

انسان میان  به  وفادارش دوباره  و  مسیحی  نیک،  برادرانِ  میانِ  به  ها، 

میمی تف  او  بر  تحقیر  با  که  مرگ«  اندازد  »الیقِ  مجرمِ  آری،  کنند. 

رابدو دار  سوی  به  مرحمتی  هیچ  مین  برابر هنمایی  در  و  شود، 

اخالقیِ   قانونِ  فریادکش،  شادِ  انتقامِ  ینتسکچشمانِ جمعیِت  دهنده، 

تواند زندگی کند،  نها یک نفر میگیرد. چرا که تواالیش را جشن می

قانون   نشوند،  مجازات  مجرمین  که  جایی  مجرم.  یا  اخالقی  قانونِ 

ها باید  ، آن؛ و جایی که این مستولی شوداخالقی سقوط کرده است 

 فناناپذیر است.  نآنا پایین روند. دشمنیِ

دقیقا عصرِ   مسیحی  آنکه    بخشش و عشقعصرِ  برای  نگرانی  بود، 

ها را  شان مقرر است را دریافت کنند، آری، تا آنبرای ها آنچه  انسان

انجام تکلیفِ بشری ی رجهدر دبنابراین  د.  ن شان( برسانشان )الهیبه 

اصل  نخست   مراین  انسان  برای  ماهیِت  که  داده شده  قرار  این  اوده 

ش است، که یا خدا  اتکلیفاین ماهیْت  در نتیجه  است یا آن است و  

بهاو   می   را  فرا  بودنخواآن  انسان  روز(  مفهومِ  )براساس  یا  ش  ا ند 

فرا)گونه  را  او  زیستی(  خواند.  ی  جهت تعصب  شکلبدینخواهد   ی 

ایج میواگردانی  کمونیست ا  .شوداد  انسان ه ینکه  و  انسان  ا  از  سازها 
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دهد. ی تغییر نمیاذره نظرگاه را  این    ،بیشتر از مسیحیان انتظار دارند

بشری   که  را  آنچه  باید  برای  ساانسان  اگر  بگیرد!    فقط دار  یند ت 

ساز تقاضا دارد  ست جزئی از او شود، انسان اکافی 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    کردیا به او اهدا  ا فرد تطابق داد  توان بنمیرا  است  

ب برای خود  را  آن  آورد.  هباید  را  دست  بهره اولی  می عشق  کند، مند 

 به خود بدهد.تواند دومی را تنها من می 

مراو اینجا  رعیت تا  رفتارِ  بر  عشق،  بر  کردنبر  کننده،  ده  برای    کار 

است. کرده  تکیه  مدیون  همان  یکدیگر  به خود  را  این  فرد  که  طور 

سعادتمند   را  خود  که  به سازد است  برتر  ماهیِت  بردنِ  سعادتِ  یا   ،

ش به حقیقت )حقیقت و واقعیت( را به خود ادرونِ خود و آوردن

را    مدیون این  به آن   دیگرانبه  هم  است،  است که  ها کمک  مدیون 

در هر دو مورد  فرد  شان را درک کنند:  ا و تکلیفشان رکند تا ماهیت 

ماهیِت به  را  که    این  است  مدیون  و   اشتحقق  درانسان  کمک 

 کند. همکاری

به   نه  بسازد،  خود  از  چیزی  تا  است  مدیون  خود  به  نه  فرد  اما 

خود   چیز به ماهیِتها بسازد؛ چرا که فرد هیچدیگران تا چیزی از آن 
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ای مراوده   ،ای که بر ماهیت تکیه کندو دیگران مدیون نیست. مراوده

با شبح است نه با چیزی واقعی. اگر من با ماهیِت برتر مراوده برقرار  

ای  انسان مرواده  ام، و اگر با ماهیِتای نگاه نداشتهکنم، با خود مراوده

 ام. ه نداشته ای را نگاها مراوده انسان  برقرار کنم، با

شود. می  دستور عشقِ انسانِ طبیعی از طریق فرهنگ تبدیل به یک  

آن به  دستور  یک  عنوان  به  آن    تعلقانسان  گونه  اما  من؛  به  نه  دارد 

افتاده است، نه    ماهیت به راه  این همه هیاهو  من است که برای آن 

دیگریا    انسانداراییِ من.   به  بش  به عبارت  را  این درخواست  ریت، 

است عشق    دهد؛می   ارائهمن   شده  آن  درخواست  من   یوظیفه، 

برای   آنکه  جای  به  نتیجه  در  باشد  مناست.  شده  برای    ،فتح 

برای   دارایی انسان عمومیت،  عنوان  به  غرابت ،  یا  شده ااش  فتح  ش 

تا عشق بورزد؛ عشق  به انسان، به هر انسان،شود میتبدیل  اواست: »

 . دست و ازاین « و تکلیف انسان است وظیفه 

قدرتِ  از  و آن را    کنم عشق را نیز برای خود محقق  نتیجتا من باید  

 .رها سازمانسان 

اما    از آنِ منآنچه اصالتا  من همراه با   از آنِ من بود،   تصادفابود، 

اعطا شدم؛ من در    غریزتا مالِ من بود،آنچه   انسان  به عنوان داراییِ 
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تیول به مستخدمِداعشق ورزیدن  تبدیل  ب  ر شدم، من  شر شدم، نوع 

گونه این  از  شدم  نمونه  یک  عشق  تنها  کردم،  کنش  و  حیاتی،  ی 

ای از  ، به عنوان نمونهانسانبلکه به عنوان    منورزیدم، نه به عنوان  

بشری. امر  از  تمدنْ    کل  انسان،  فئودالیوضعیِت  ست،  ا  سیستمِ 

نه   است  بشر  نوع  یا  انسان  آنِ  از  فئودالیِ مندارایی  دولِت  یک   .

بناهیوالگ همه  ون  همهشد،  شد،  ربوده  فرد  از  »انسان«  چیز  به  چیز 

تمام »گناهکاری  عنوان  به  باید  فرد  نهایت  در  شد.  وکمال«  واگذار 

 ظاهر شود. 

عالقه هیچ  نباید  احیانا  من  داشته  آیا  دیگر  شخصی  در  وافری  ی 

ای داشته باشد،  نباید در قلِب من ج   اوو سعادتِ  او  باشم، آیا لذتِ  

لذتِ لذتتج  آیا  دیگر  از  من  برای  نباید  او  کردنِ  خودم  هیز  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 عزیاز خود دریغ کنم، و من می

با  یآزاد ،  م ارفاهام،  است، زندگی اینکه  اندازم.  او به خطر  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 مییک خودمدار می بلکه  
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من به او را باید نگاه دارم، این بسیار ساده    اما عشقِ   ،کنمقربانی می 

است؛ اما   تر معمولرسد در زندگی  است، و حتی از آنچه به نظر می

بیشتر  هیچاین   را  نمیچیز  ثابت  این  من از  در  اشتیاق  این  که  کند 

است.  قدرتمندتر دیگر  چیزهای  آموزش  مس  از  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     دیگرامیالِ  ،یاقاشتآن  برای  

نمی  که  پیش  کنم،  خودمروم  قربانی  آنْ   را  با  که  را  چیزی  من    و 

ویژه ارزشِ  من  کنم؛  قربانی  را  هستم  خودم  را، حقیقتا  خودم  ی 

افتد، د اتفاق می کنم. زمانی که این موردِ برا قربانی نمی   قلمروِ خود

تصویرِ اشتیاق  عشق  دیگر  از  اطاعت  بهتری  کورکورانه  که  هایی 

انسانِمی داشت.  نخواهد  جاه  طلب جاه   کنم،  با  هدایت  که  طلبی 

او تولید   شآرام   لحظهیک  شود و نسبت به هر هشداری که  می در 

ماندهمی ناشنوا  کهاست   کند،  است  داده  اجازه  حد    ،  تا  اشتیاق  این 

مستبد کند   یک  مستبدیرشد  همه   ،  او  را که  کردن  فسخ  قدرتِ  ی 

آن   میعلیه  نمیرها  او  است، چون  کرده  رها  را  او خود  تواند کند: 

نمی نتیجتا  و  کند،  فسخ  را  معاف  خود  اشتیاق  آن  از  را  خود  تواند 

 : او تصرف شده است. سازد

ا ه د بلکه همه. اما من به آنها هستم، نه فقط افرامن نیز عاشقِ انسان

آگاهیِ می  با  عشق  آن   من  ورزم؛خودمدارانه  میبه  عشق  ورزم ها 
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عشق ورزم چون  کند، من عشق میخوشحال می  ران  مچون عشق  

هیچ    من  .سازدست، چون مرا خشنود می ا ورزیدن برای من طبیعی  

نمی عشقی«  حسِ»دستورِ  حس،  دارای  هستیِ  هر  با  من   شناسم. 

دهد و تازه شدنِ  یز شکنجه می ها مرا نی آنارم، و شکنجه ی دهمنوع

میآن  تازه  نیز  مرا  میها  من  آنکند؛  بکُتوانم  را  اما  ها  توانم ینمشم 

کنم.   رودولفِ  رعکسبشکنجه  پرهیزگارِ جرئت با    1پرنس   ،

کاران »خشم« او را تحریک  ، چون تبه2رازهای پاریسفرهنگ در  یب

شکنجهنقشه کردند،   ری  میشان  حسِیکشا  ثابت    فقطی  همنوع  د. 

ها دارند از آنِ من، داراییِ من نیز هست؛ کند که احساسی که آن می

( که شبیهِ  3علیه نوتاری فِراند  مثال)  ،ی انسانِ نیکوکاررحمانهرفتارِ بی

ش را  ااحساسیِ آن سارق ]پروکروستس[ است که پاهای زندانیانیب

اندازه تختخواببه  میای  یش  میکشید  ضدیت  4برید ا  در  آن ،  با 

ها را برای اندازه شدن در آن  رودولف، که او انسان  است: تختخوابِ

 
 م. –قهرمان رمانِ رازهای پاریس  1
 م. –ی فراسوی یوگن سو رمانی از نویسنده 2
 م. -های رمانِ رازهای پاریس یت شخصاز  3
اشاره به داستانی در اساطیر یونان است که در آن پروکروستس هییر کییه را بییه   4

تییر خواباند و اگر از طولِ تخت کوتییاهمی کرد روی تختیخود مهمان میی  خانه
تر بودند، اندازه با تخت شوند و اگر بلندکشید که همشان را آنقدر میبودند، بدن

 م. –اندازه شوند. برید تا همشان میاز بدن
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-ازاینبرای نیکی، فضیلت و    ست. امرِا برید، مفهومی از »نیکی«  می

انسان دست  می،  متعصب  و  سنگدل  را  احساسی  ها  رودولف  کند. 

کار  این  کند که » همانندِ نوتاری ندارد، بلکه برعکسِ او احساس می

 نوعی نیست.هم خوب است«؛ این حسِ فطرتپست این برای 

ورزی، در نتیجه انسانِ منفرد را، خودمدار را،  تو به انسان عشق می 

می  انسان دهی؛شکنجه  به  )عشق  تو  کردنِ  بشردوستیِ  شکنجه  ها( 

 ست.ا هاانسان 

کشم، و راحت  کشد، با او رنج میاگر معشوقی را ببینم که رنج می

او امتحان    برای راحتی و خوشحالیِ  چیز راشوم تا زمانی که همهنمی

کرده باشم؛ اگر او را خشنود ببینم، من نیز به خاطر لذتِ او خشنود  

این شکل استنباط نمی می به  این حرف  شود که همان چیزی گردم. 

طور که به ، همانباشد  که در او این تاثیر را دارد در من اثر گذاشته

  حس کندو او    نکنمس  ه من ح ی با هر درد جسمانی کی کافاندازه

او مرا به درد   آورد، اما دردِش او را به درد می اشود؛ دندان اثبات می 

 آورد.می

توانم پیشانی چروک شده از دردِ معشوق را تحمل  اما چون من نمی 

بوسم. اگر من به او عشق  کنم، به آن دلیل، به خاطرِ خودم، آن را می
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داد؛ د، اما من را آزار نمیروک شواو ممکن بود بسیار چ  ورزیدم،نمی

 کنم.را دور می خودمن تنها مشکلِ 

نمی عشق  بدان  من  که  چیزی  هر  یا  کس  هر   حقی ورزم،  چگونه 

ی اول است یا حقِ عشق من در درجه   آیا  دارد که معشوقِ من باشد؟

ا او؟ والدین، خویشاوندان، سرزمین پدری، ملت، شهر بومی و نهایت 

کنند که حقی انجمن برادری«( اظهار می   »برادران،کل )همنوعان در  

تشریفاتِ  هیچ  بدون  و  دارند،  من  عشق  ادعا    بر  آن  بر  بیشتری 

کنند، و اگر به نگاه می داراییِ خودشانها به آن به عنوان کنند. آنمی

-نگاه میعنوان یک سارق  من  ها به  این موضوع احترام نگذارم آن

ست دزدیده است. من ا  هاعلق به آن را که مربوط و مت  که آنچهکنند  

وقت من  عشق یک دستور و قانون است، آن  اگر  عشق بورزم.باید  

شخم زده شوم و برای آن  بایست نسبت به آن آموزش داده شوم،  می

ازاین مجازات شوم.  کنم،  آن تخطی  از  میاگر  تمرین  مردم  کنند رو 

تا  ن گذارند اخالقیِ« قوی بر مکه تا جایی که ممکن است یک »تاثیر 

و هیچ شکی نیست که فرد همان طور   مرا به عشق ورزیدن برسانند. 

می انسانکه  هیجانتواند  را  بورزند، ها  عشق  تا  کند  اغوا  و  زده 

اشتیاقمی دیگر  جهت  را  کار  این  دهدنیز  ها  تواند  اگر    -  انجام 
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ا چون ی نژادها شایع است صرفبخواهد جهت نفرت. نفرت در همه

 .اندهتعلق داشت  1ئلف و دیگری به گیبلین کسی به گویشینیانِ  پ

من،   احساساتِ  از  کدام  هر  مثل  بلکه  نیست،  اما عشق یک دستور 

بخر، و    به عبارت دیگریا  بدست آور    داراییِ مرا    است.  داراییِ من

انتقال می آن  به تو  ندارم که  دهم.  وقت من آن را  به یک کلیسا،  نیاز 

ی ملت،  سرزمین  یک  خانواده  ک  یک  نمیپدری،  که  غیره  داند و 

ب  مرا  عشق  قیمِتهچگونه  من  و  بورزم؛  عشق  آورد،   خریدِ   دست 

 کنم.را کامال به میلِ خود تعیین می  خودعشقِ

عشقِ خودخواهانه کامال از عشقِ ازخودگذشته، عرفانی و رمانتیک  

می  فرد  است.  نه  دور  بورزد،  عشق  ممکنی  چیزِ  هر  به  تنها تواند 

»شیءبلکه  ها  نانسا  پدریِ  یک  سرزمین  )شراب،  کلی  حالت  به   »

و   با  دست ازاینشخص  عشق  خارج   بایدی(.  من  قدرتِ  از  که 

دیوانه می)  گرددمی با  شیفتگی(، کور و  به که    بایدیشود، رمانتیک 

می او   دیگر  شود، وارد  عبارت  مقدس    به  من  برای  که  »اشیائی«  با 

ب می شدن  مقید  با  یا  وشوند،  با  آن  وجدانه  گونه  این  قسم  و  ظیفه، 

 دیگر نه ابژه برای من بلکه من برای آن وجود دارم. اکنونشود. می

 
گیبلینگوئلف 1 و  و  ها  پاپ  از  حمایت  در  ترتیب  به  که  بودند  اتحادهایی  ها 
 م. –پراتور مقدس روم شکل گرفتند. ام
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آن  در    که  –نه به عنوان احساسِ من    ؛عشق یک تصرف شدن است 

می ترجیح  من  تصرفشکل  در  دارایی  عنوان  به  را  آن  که  م ادهم 

باشم عشقِ  -  داشته  ابژه.  بیگانگیِ  آن  طریق  از  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 ابژه

قلِب  اندیداشتندوست  آن  و  برای  باید  عنوان  من  به  بتپد،   نمونه ها 

و  هم خویشاوندان  من،  ازدواجیِ  همسرِ  یا  عشقِ دست ازایننوع،   . 

بهم نتیجه خود را شق میتقدسِ درونِ معشوق ع  قدس  ورزد و در 

می کار  به  تا  نیز  چه  بندد  بیشتر  هر  و  معشوق  بیشتر  فردِ  از  یک 

 مقدس )یک »انسان«( بسازد. 

توسط من عشق ورزیده شود. او به    بایدمعشوق یک ابژه است که  

  یِ ی عشقابژه، یا توسطِ عشق ورزیدنِ من  من  ، به خاطر من  حسابِ

است   من به  نشده  خ  بلکه  عشق  ابژهود  خودیِ  را ی  آن  من  است. 

ابتدا اینی عشق نساخته ابژه در    ونچ گونه بوده است؛  ام بلکه او از 

گونه ساخته باشم  من او را با انتخابِ خودم این  موضوع که  اینجا این

این است ربط  بی اگر  بود؛  موردِمثلِ)1گونه  و  نامزد    همسر  -ازاین، 

 
انتخابِ من تبدیل به ابژه ی عشق شده   1 انتخابِ من بود، اگر با  یعنی اگر در 

 م. –بود. 
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د،  ( دست  او  اینکه  موردی  هر  است،  ر  یکبارخص ش گونه  که   ی 

برای خود  »  شودمی  انتخاب من  عشقِ  باز  میهحقی«  و  دست  آورد 

او عشق   به  برای  یدهورزمن چون  قرار دارم که  التزام  این  ام، تحت 

بلکه عشق    من  ی عشقِاو نه ابژهبنابراین   همیشه به او عشق بورزم.

عشق ورزیده شود. عشق   دبایست که  ا ای  : ابژه1ست ادر حالت کلی  

اوست، در حالی که    حقیا  شده  و اختصاص دارد، برای او مقرربه ا

باجِ   به عبارت دیگردارم که به او عشق بورزم. عشقِ من یا    الزاممن  

می پرداخت  او  به  که  عشقِ  عشقی  حقیقت  در  او او کنم،  که  ست، 

 کند.از من به شکل باج دریافت میآن را فقط 

عشقی    ،ویزان باشدآ  ی به آنی اجبارین لکه ترکوچکی که  هر عشق

می  لکه  این  که  آنجایی  تا  و  است  تصرفازخودگذشته  شدن  رسد، 

ابژه به  که  دارد  اعتقاد  که  کسی  عشقاست.  مدیون  ای  چیزی  ش 

 ورزد.مدارانه عشق میرمانتیک یا دین ،است 

  درکعشقِ خانواده که معموال به عنوان »پارسایی«    نمونهبه عنوان  

پدری، که به عنوان    به سرزمینِ  عشق  ؛ست اشود، عشقی مذهبی  یم

می »وطن موعظه  اینپرستی«  نیز  همهشود  است.  عشقگونه   های ی 

می مشابهی حرکت  الگوی  در  ما  همهرمانتیکِ  یا  کنند:  ریاکاری،  جا 
 

 منظور معشوق در حالتی غیر از انتخاب شخصی ست.   1
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ای به  زخودگذشته«، عالقه»عشقی ا  ی،بهتر است گفته شود خودفریب

  عشقِ مسلما  من.    نه فقط به خاطرِ من و مالِ  ابژه به خاطر خودِ ابژه،

احساسی با تفاوت بین ابژه از هم تفکیک   عشقِ  ورمانتیک یا مذهبی  

نگرشِ  می در  آن.  با  رابطه  وابستگیِ  با  نه  دو  دومشوند،  طرف    هر 

ابژهاندتصرف شده یکی  اولی  در  اما  مقدس  ؛  دیگری  و  کفرآمیز  ای 

سلطه  ماست.  دو  هر  در  من  روی  ابژه  فقط ی  است،  یکسان  ورد 

سلطه  ازمانی   احساسی  ین  زمانِانوعِ  و  روحانیِ  ست  نوعِ   دیگر 

از آنِ من است که تماما  تنها زمانی  گون( آن است. عشقِ من  )شبح

عالقه  خودمدارانه  شامل  و  خودخواهانه  نتیجتا    که  ی زمان،  باشدی 

ام یی . من به داراباشدیا داراییِ من    منی  ی عشقِ من واقعا ابژههابژ

ای نسبت به آن ندارم، به همان و هیچ وظیفه  چیز مدیون نیستم،هیچ

چشم به  نسبت  که  آن  ا اندکی  از  اگر  وجود  این  با  دارم؛  وظیفه  م 

 ام.بیشترین مراقبت را کنم، آن را به حساب خود انجام داده

باستان   کم  همچون    زنیروزگار  را  عشق  مسیحی  داشت؛  نروزگارِ 

پیرتر  النوعِرب اما    عشق  است.  عشق  خداوندِ  یِ  شدگصرفتاز 

 ست.ا هاعرفانی متعلق به دوران مدرن 

یا  شدگتصرف ابژه،  بیگانگیِ  در  برابرِ  ی بدر  یِ عشق  در  من  قدرتی 

چیز به اش و قدرت برترش نهفته است. برای خودمدار هیچیگانگیب



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

602 

 

-ی کافی واال نیست تا خود را در برابرش فروتن سازد، هیچاندازه 

-ی عشقِ به آن زندگی کند، هیچقدر مستقل نیست که او برانچیز آ

آن عشقِ  چیز  کند.  قربانی  آن  برای  را  خود  که  نیست  مقدس  قدر 

خیزد، در بستر خودخواهی جریان  خودمدار در خودخواهی به پا می

 شود.خودخواهی خالی مییابد و دوباره در می

واژه اگر  نامیده شود؟  باید همچنان عشق  آن  آن   ایآیا  برای  دیگر 

ی شیرینِ عشق وقت واژهش کنید؛ آن او انتخاب  ش برویدپی دانید،  می

کنونی   زمانِ  در  شد؛  خواهد  پژمرده  مرده،  دنیای  آن  مبا  ن  دستکم 

وای قدیمی را  رو همان آام، و ازایننیافته  مانمسیحیچیزی در زبانِ  

 ورزم.، داراییِ خودم عشق میخودمی کنم و به ابژهتحمل می

آن را  پرورم؛ اما  می   مای از احساساتبه عنوان یک  عشق را فقطمن  

گونه که فویرباخ قدرتی الهی، آن   عنوان قدرتی ورایِ من، به    عنوان به  

ای  گوید، به عنوان اشتیاقی که نباید از خود برکنم، به عنوان وظیفهیم

می تمسخر  اخالقی  و  احساس  او  کنم.  دینی  یک  عنوان  من به  به 

م را به  اآن را تقدیس کنم و روح  به عنوان اصلی کهاما  دارد،    تعلق

طور که نفرت به  ست، دقیقا همانا  الهیگر و  ، سلطهسازمعهد  متآن  

. به  ندکدام بهتر از دیگری نیست؛ هیچستااهریمنی  لْ  عنوان یک اص



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

603 

 

یا   خودمدارانه  عشقِ  خالصه  دیگرطور  عبارت  نه    به  من،  عشقِ 

 ست نه اهریمنی. اه الهی مقدس است نه نامقدس، ن

ست. تنها  اقی که با ایمان محدود شده باشد، عشقی غیرحقیقی  »عش

ماهیِت با  که  نمی  محدودیتی  تداخل  خودعشق    سازیِ محدود -کند، 

هوشمندی   یا  منطق  با  قانون،  اعشق  سختگیری،  که  عشقی  ست. 

می  تمسخر  را  نظر    ،کندهوشمندی  از  و  غلط  عشقی  تئوریِ  نظر  از 

تباه   ماهیِت  1. است«عملی  در  عشق  خوپس  پس ا  منطقی  د  ست! 

این  میفویرباخ  فکر  میگونه  فکر  برعکس  معتقد  شخِص  کند کند؛ 

  غیرمنطقی است. یکی به عشقِ    اعتقاد داشتنق در ماهیِت خودِ  عش

در حدِ  . برای هر دو حداکثر  اعتقادبیکند، دیگری به عشقِ  حمله می 

واضح  میرتبه  2گناهی  هرشودبندی  آیا  پابرجا    .  را  عشق  دو 

ها اعتقادی باشد؟ آن یبند، حتی اگر در شکلِ غیرمنطقی یا  گذارنمی

نمی غیراعتقادی  جرئت  یا  غیرمنطقی  عشقِ  بگوید  که    معنا یبکنند 

آن ا که  اندازه  همان  به  نیست؛  عشق  نمیست،  بگویند  ها  خواهند 

عشقِ  تی  ح های غیرمنطقی و غیراعتقادی اشک نیستند. اما اگر  اشک 

و   اگر    باید  دست ازاینغیرمنطقی  و  شود،  حساب  عشق  عنوان  به 

 
 م. -جوهر مسیحیت« کتاب » -فویرباخ 1
 م. –ین به الت 2
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ناالیقِ  آن  حالت  هر  در  این  ، اندانسان ها  به سخنی  ادامه  در  -چنین 

بلکه منطق و ایمان   ،شود: عشق واالترین چیز نیست ارائه می  راحتی

غیرمنطقیهستند حتی  می یب   و   ؛  نیز  اما  نتواناعتقاد  بورزد؛  عشق  د 

معتقد   یا منطقی زشمند است که مربوط به شخِصزمانی ارعشق تنها 

بودنِ عشق را »خود منطقی  نام  سازی محدود -باشد. وقتی فویرباخ   »

  تواند می  معتقد نیز با همین حق  نهد، این یک توهم است؛ شخِصمی

»خود را  »غلط«  سازیمحدود-اعتقاد  نه  غیرمنطقی  عشقِ  نهد.  نام   »

 دهد.ن عشق انجام میبه عنوا ش راا است و نه »تباه«؛ او خدمت 

-نسبت به جهان، به خصوص نسبت به انسانین است که من  باید ا

و از همان ابتدا »با عشق،    احساسِ به خصوصی را وانمود کنمها،  

آن  با  عاشقانه  احساسِ  کنم«با  مالقات  اینجا  مطمئنا    .ها  میزانِ  در 

ی نسبت به زمانشود  ی فردی آشکار میبیشتری خواسِت آزاد و اراده 

روش جهان، با تمامیِ احساساتِ ممکن،   دهم تا بامن اجازه میکه  

و  طوفان پرفرازوی بزده شوم  برابر  -ترین و تصادفینشیب حفاظ در 

از قبل قرا گیرم. من ترجیح می  هاگمانه ترین   با احساساتی  دهم که 

ین احساساتْ عقایدی  گویی ابه شکلی که  روم  ببه جهان  یافته  شکل

  یش پیشاپیش رفتار خو  من  هستند؛داوری  یش پبا  راه  هممتعصبانه و  

-ی وسوسه ام، و با وجودِ همهرا به خود تجویز کرده جهاننسبت به 

درباره یک آن  فقط  جهانی  هایش  که  احساس    تعیینبار  گونه  کردم 
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سلطهاندیشممیو  کنم  می علیهِ  را  اصلِ عشق . من خود  با    ی جهان 

ه ورزم. بپیش بیاید عشق میه  کهر آنچه  به    ونکنم؛ چ محافظت می 

تصمیم به  با  گذارد؛ اما  امر زشت تاثیری زننده در من می   مثالعنوان  

میعشق   سلطه  آن  همانبر  هر  یابم،  با  که  ی  دیگر  ناسازگاریِطور 

 کنم.گونه میاین

آن   با  که  احساسی  رااما  خود  و  هستم  می  مصمم  از محکوم  کنم 

شده است که  -تعیین -پیش-زچون ا  ،است   بستههمان ابتدا احساسی  

پاک  را  خودم  توانم  نمیمن   آن  کنم. خیا  سازم  از  اعالم  پاک  را  ود 

دیگر خود را    مناست.    تعصبیک    ،است   شدهچون از پیش تعیین  

دهد. من خود را نشان می دهم بلکه عشقِی جهان نشان نمی به چهره

حکم    جهان من  بر  روحِ    ؛ راندینمقطعا  شکلِ    عشق اما  به 

 حکم خواهد راند. ن روحبر ای ر بیشتربسیایری ناپذ اجتناب

می  جهان عشق  این  به  من  بودم  گفته  ابتدا  در  به اگر  اکنون  ورزم، 

ورزم، چرا که کنم: من به آن عشق نمیروشی مشابه این را اضافه می

آن را کنم؛ من  طور که خود را نابود می همان   سازممی را نابود    من آن

ها محدود  نا به یک احساس نسبت به انسا. من خود رکنممنحل می 

همه نمی به  بلکه  که  کنم،  احساساتی  آن  دارم، یی توانای  را  شان 

بازیِ می  فرصِت  با  آزاد  را  آن  باشم  داشته  جرئت  نباید  چرا  دهم. 
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ها بر 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 خودم گسیخته شوم.  باز  ها 

با قلبی  من می از عشق، عشق بورزم و اجازه دهم که    سرشارتوانم 

قلِبسوزان اشتیاقْ  تابشِ  را  م  ترین  معشوق  آنکه  بدون  بسوزاند،  را 

خود را از این اشتیاق در نظر بگیرم که همواره    یتغذیهچیزی جز  

کاربرد   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  بی»صمیمانه  آن  به  نسبت  قدر  چه  تفاوت ورزم«. 

خودم به او را تغذیه    عشقِ   فقطخواهم بود اگر عشقِ من نباشد! من  

را استفاده می  کنم، منمی تنهااو  او    کنم  از  این جهت: من    لذت به 

 برم.می

ها بینم که چگونه انسان بگذارید مثال مناسب دیگری بزنیم. من می

دسته  با  سیاه  خرافاتِ  از  در  می   اشباحای  به  مضطرب  اگر  شوند. 

شبانه  بودگیِ  م اجازه دهم که روشناییِ روز واردِ شبحای قدرتاندازه 

شق به تو این را در من القا  تماال به این دلیل است که عشود، آیا اح 

انسان  به  به خاطر عشق  آیا من  نویسم؟ خیر، من  ها می کرده است؟ 

می نویمی چون  بسم  جهان  در  وجودی  افکارم  برای  دست هخواهم 

اگر   آسایش و یشپآورم؛ و حتی  از  را  افکار شما  این  که  کنم  بینی 
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ببینم که خونین  کند، حتیبهره می بی   تانآرامش ها و نگترین ج اگر 

از نسلسقوطِ   نطفه بسیاری  این  از  د،  نگیری فکری سرچشمه میها 

توانید خواهید و میکرد. آنچه را می  در هر حال آن را پخش خواهم

این مسئله  انجام دهید،  دهد. شما ست و مرا آزار نمیا  ی شمابا آن 

، تعداد اندکی از  فت کنید دریااحتماال از آن فقط رنج، مبارزه و مرگ  

می   آن بیرون  داشته  لذت  قرار  من  قلِب  در  شما  سعادتِ  اگر  کشند. 

و انجیل را از عوام دریغ دارم یا  کنم  باشد، من باید مثل کلیسا عمل  

ی مقدس را داشته باشم که »از  ی مسیحی این وظیفههاحکومت   مثل

 . های بد دفاع کنم«مردمِ عامی در برابر کتاب

می کایناما   آنچه  را میه  به خاطر شما  ،مگویاندیشم  نه    است   نه  و 

 .نه .حتی به خاطرِ حقیقت 

سبک  می  آوازمن   که  پرندگان  همچون  آواز  خوانم  شاخه  روی 

 جوشد، پاداشی خوب است.خوانند؛ آوازی که از من میمی

می  آواز  آوازهمن  چون  تو  خوانم  از  من  اما  هستم.  استفاده  خوان 

 ه گوش دارم.چون نیاز ب کنممی

و جهان همیشه در مسیر    -  ر مسیرِ من قرار گیردجایی که جهان د

ام را  خودمداریکنم تا گرسنگیِآن را مصرف می  -  گیردمن قرار می
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من برا  .سازمساکت   نیستید، حتی  من  ی من شما چیزی جز غذای 

شوم. ما تنها یک رابطه با  و توسط شما استفاده می   شوممینیز تغذیه  

 به یکدیگرداشتن، استفاده. ما    ، فایدهکردنی بودنمصرفیم،  هم دار

نیستیم، چ هیچ به نظر می  ونچیز مدیون  به تو مدیونآنچه  را  م  اآید 

دهم در بیشترین حد به خودم مدیون هستم. اگر من به تو نشان می 

نشاط هوای  چه  آنا آوری  که  کنم،  پرنشاط  را  تو  تا  تو ست  وقت 

نتیجهانشاط در  را  خواس  من ی  ت  به  من  هوای  و   منِت  داری، 

شان  خدمت کرده است؛ به هزاران نفرِ دیگر که قصد پرنشاط کردن

 دهم.را ندارم، آن را نشان نمی 

------- 

می  انسان«  »ماهیِت  در  را  خود  که  عشقی  آن  برای  باید  یابد  فرد 

دوره در  یا  شود،  داده  یک  آموزش  عنوان  به  اخالقی  و  کلیسایی  ی 

تحمی تاثیرِ»دستور«  که این  اخالقی،    ل شود.  ما  آموزشِ  اصلیِ  جزءِ 

ن ها را مدیریت کند باید در اینجا به همای انسان قصد دارد تا مراوده 

 بررسی شود. در یک مثال  دستکمروش با نگاهِ چشمانی خودمدار 

کنند که ی خود میدهند این را دغدغههایی که ما را آموزش میآن 

ابتدا دروغ این اصل را تلقگوییِ ما  در  ین کنند که فرد  را بشکنند و 

باید همواره حقیقت را بگوید. اگر خودخواهی بنیانِ این قاعده بود، 
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ی را که اعتمادگویی  فهمید که چگونه با دروغاحتی می هر کس به ر

ین پند اثبات چگونه ا، و  دهدهدر میامید دارد در دیگران بیدار کند،  

هیچمی که  نمی   گودروغکس یک  شود  باور  ررا  اگر  است  کند حتی 

کسی   احساس خواهد کرد که فقطاین را نیز  ، او  زمانهمبگوید. اما  

 رو روبهباید با حقیقت  دهد،  اختیارِ حقیقت را به او می  خودشرا که  

ی مبدل وارد کمِپ دشمن شود و از  اگر یک جاسوس در جامهکند.  

 جویا شدنِ نام او پرسیده شود که کیست، پرسشگران مطمئنا مستحقِ

هستند،   انسانِ  او  آن   پوشمبدلاما  یادگیریِ به  حقِ  را   ها  حقیقت 

دانمی دوست  آنچه  او  آن دهد؛  به  میرد  را ها  حقیقت  فقط  گوید، 

کند که »شما نباید  گوید. و با این حال اخالقیات درخواست می نمی

دروغ بگویید!« با اخالقیات به آن اشخاص این حق اعطا شده است  

ها گفته شود؛ اما با من، این حق به آن انتظار داشته باشند حقیقت    که

آن را کهبه  نشده، و من فقط حقی  اعطا  باش من    ها  ،  د در آن سهیم 

انقالبیوندشناس می و   کندمیش را باز  اپلیس با زور راه  ،. در تجمعِ 

دانند که پلیسْ حقِ انجام این  پرسد؛ همه میش را میااز سخنران نام

اند، چون او دشمن نگرفته  انقالبیرا از  ها این حق  را دارد، اما آن کار  

ها را  گوید و با یک دروغ آنها نامی غلط را میست؛ او به آن ا  هاآن 

کند که روی عشقِ  قدر احمقانه عمل نمیدهد. پلیس نیز آنفریب می

آن دشمنان  برعکس  کند؛  حقیقت حساب  به  تشریفاتِ  شان  بدونِ  ها 
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باو نمی بیشتر  بتوانر  اگر  بلکه  فردِکنند،  بازجویی    ند  را تحت 

نه، دولت همه»شناسایی« می  بهجا  کنند.  دیر  نسبت  است،  افراد  باور 

آن خودمداریِ  در  او  تشخیص چون  را  خود  طبیعیِ  دشمنِ  ها 

می می »شاهد«  درخواسِت  همواره  او  نتواند  دهد؛  که  کسی  و  کند 

شود. دولت نه به قیقات می ی بازجوییِ تحطعمه ،شاهدانی نشان دهد 

در »پیمانِ   اوکند، بنابراین خودش را با  رد باور دارد و نه اعتماد میف

کند که خود  اعتماد می   مندهد؛ او تنها زمانی به  یی« قرار می گودروغ

باشد، که برای آن معموال هدفی    کردهقانع    امحقیقِت اظهارات  ارا ب

کند که  ثابت مییز چه واضح  نو این )قسم(  ماند.  جز قسم باقی نمی

ما،    یعالقهدولت نه روی اعتبارِ ما و عشقِ ما به حقیقت، بلکه روی  

می ما حساب  نمی خودخواهیِ  ما  اینکه  به  او  به خاطر کند:  خواهیم 

 کند.گواهیِ دروغ با خدا دربیفتیم اعتماد می 

صور کنیم، ت   1788سال  در  را  اکنون بگذارید یک انقالبیِ فرانسوی  

ان این عبارتِ اکنون مشهور رواج  که اجازه داد در میان دوست  کسی

با    :یابد پادشاه  آخرین  اینکه  تا  شد  نخواهد  آرام  ی هاروده»جهان 

شود« زده  دار  کشیش  را    .آخرین  قدرت  تمام  زمان  آن  در پادشاه 

ممکن  دست   شد، چون  فاش  تصادفا  آن سخن  که  زمانی  و  داشت 

ا او  تهم درخواسِت اعتراف شد، آیلید شود، از منبود که شاهدانی تو

 کرد؟باید اعتراف می 
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گفته   دروغ  کند،  انکار  او  اگر  است  اگر  شد؛  نخواهد  مجازات  و 

حقیقت از هر   اگر  شود.اعتراف کند صادق است و سرش بریده می 

یک   تنها  بمیرد.  بگذارید  بسیار خوب،  است،  بیشتر  او  برای  چیزی 

تراژدی از انتهای زندگی    الش کند تا یکشاعرِ آشغال ممکن است ت

یک فرد تسلیمِ چگونه  ای هست در اینکه ببینیم  بسازد؛ چه عالقه   او

میاترس بردهش  که  داشت  را  این  شجاعت  او  اگر  اما  ی شود؟ 

پرسید: چرا گونه را میحقیقت و صداقت نباشد، او چیزی تقریبا این 

دو میان  در  من  بدانند  تا  دارند  نیاز  گفا ستانقاضیان  چه  اگر  تهم  ام؟ 

طور که به گفتم 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  به  وارد  آنا   ،کنندمن  من  آنکه  آن    نبدون  به  را 

آن  و  باشم  معتمدینفراخوانده  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 چهارمتوانی  بکشی،  یخ 

قدر توانی مرا آنهنم و لعنِت ابدی بترسانی، تو میتوانی مرا با ج می

توانی حقیقت را از من  اما نمی  ،سوگندی غلط بخورمناتوان کنی که  

چون من به    بگویم،دروغ    خواهممیبیرون بکشی، چرا که من به تو  

صداقت  بر  حقی  هیچ  یا  ادعا  هیچ  ندادهاتو  »که  ام.  م  خدا،  بگذار 
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افکند، بگذار دروغ گفتن بر تهد حقیقت است«، بر منِ   یدکننده نظر 

را  در هر حال شجاعِت یک دروغ    سخت فرود آید، من اندازه  من آن

چیز برای من  ام، اگر هیچام بیزار شدهدارم؛ و حتی اگر من از زندگی

نبا از شمشیرِ جالدِ شما خوشایند نیست، در هر حال شما  ید  بیشتر 

برده مرا  که  باشید  داشته  را  این  که  لذتِ  کسی  بیابید،  حقیقت  ی 

-می خودش  خواستِهنرهای کشیشیِ شما از او خائنی نسبت به  

گذاشتم  ، 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  اجازه  دروغ  یک  نفرینِ  با  که  دهم 

 شوم. 

-هاش را شکست، بزدلی تیربه خاطر آنکه سخنِ شاهانه 1زیگیزموند 

او   بلکه  نبود،  یکبخت  شکست اسخنبود  بزدل    چون  را  او   ؛ش 

ش را حفظ کند و همچنان یک بزدل، شخصی زیر اممکن بود سخن

اش را  االتر، قسم رهبانیزیر نفوذِ قدرتی و  نفوذِ کشیشان باشد. لوتر

را به    شانقسم  های آنشکست: او بسیار در خدمت خدا بود. هر دو

 
کرواس  پادشاه(  1437  -  1368)  یگموندژ  یا  یگیزموندز 1 بوهم،   ی،مجارستان، 

  ین واپس  یش امپراتور مقدس روم بود. واتا سال مرگ  1433و آلمان و از    لیا یتاا

 م. – امپراتور از دودمان لوکزامبورگ بود.
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خواست یده شکستند: زیگیزموند چون م شهایی تصرف عنوان انسان

ایمان  در برابر  الهی یا حقیقت، یا در اصل    حقیقتِدر برابر پروفسورِ  

و    صادقانهجلوه کند؛ لوتر جهت آنکه برای انجیل    صادقکاتولیکی،  

سوگندِ دروغ   با بدن و روح. هر دو  با تمامیِ حقیقت شهادت دهد

تا نسبت به »حقیقتی واالتر« صادق   اینکه یکی خوردند  باشند. فقط 

کش مورد  آمرز یشان  را  را  خودش  دیگری  و  داد.    آمرزشیدند  قرار 

دیگری  آن  چیزِ  چه  میانبایست  میها  مشاهده    در  پاپ  کلماتِ  آن 

انسان  :کردندمی به  می»نه  دروغ  خدا  به  بلکه  آنها  به گویید؟«  ها 

د تا  ها دروغ گفتند، قسم خود را در برابر چشمانِ جهان شکستنانسان

بل نگویند  آنبه خدا دروغ  بنابراین  کنند.  او خدمت  به  ها روشی که 

انسان برابر  در  با حقیقت  تا  گذاشتند  ما  پای  کنیما  ه پیش  . برخورد 

شکسته شده، اینکه قسمی نقض و دروغی گفته  سخن شهریار  اینکه  

 است! بودهجهِت جاللِ خداوند و برای خدا شده است، 

به و دروغ  سوگندشکنی    بنویسیم  و  دهیم  اگر ما آن را اندکی تغییر

گونه به  ؟ آیا این دفاعی برای هر رذالتی نیست؟ اینچه  خاطرِ خودم

»برای خاطر   فقطرسد، مطمئنا  نظر می  این خصوص کامال شبیهِ  در 

گونه نیست که هر رذالتی برای خاطر خدا انجام  این  مگر  ست.ا خدا«  

-ی مرتدسوزانی د و همهنشوی دارها به خاطر او پر میشود، همه می
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می  1ها برگزار  او  خاطر  ایننوشبه  آیا  به ها  سازی خِرِفت   د،  همه 

های ؟ و آیا امروز نیز به خاطر خدا ذهناست   خاطر او مرسوم نشده

نمی زنجیر  به  دینی  آموزش  با  را  کودکان  آیا    کشند؟حساس 

سوگندهای مقدس برای خاطر او شکسته نشدند، و آیا هنوز مبلغان  

ان، کافران، گردند تا یهودی نمی  هوردبه خاطرِ او  شیشان هر روز  و ک

ترغیب   شانپدران  ها را به خیانت علیه ایمانِها یا کاتولیکپروتستان

به خاطرِ  شود؟ پس این  بدتر می  به خاطرِ منها همه با  کنند؟ و این

معنامن   چه  » ا  به  به  سریعا  مردم  اینجا  در  پلیدست؟  فکر  سودِ   »

آن را   کند مسلما پلید عمل می   اما کسی که از عشقِ به سودِکنند.  می

می  انجام  خود  خاطرِ  همانبه  کاری دهد،  هیچ  حال  هر  به  که  طور 

ندهد انجام  برای خاطرِ خود  فرد  که  به خاطرِ   .نیست  که  آنچه  هر 

می  انجام  خداوند  نیزشکوهِ  دیگر  شود  کارهای  اینگونه    همچون 

د است، نه  ی سوگردد، برده الِ سود می این حال او که به دنب  با  .است 

ست که به سود تعلق دارد،  ا؛ او کسی باشدسودِ واال رفته اینکه ورایِ 

از آنِ خود نیست. آیا انسانی که لذتِ    ؛ست نه برای خوداپولی    کیفِ

می اندوزمال  او حکم  بر  فر  نباید  راند،ی  پیروی    اربابِ  امینِاز  خود 

اگر   و  ضعیفینیککند؟  این  ا  طبعیِ  آیا  کند،  اغفال  را    موردِ   یکو 

 
که ریشه و خواستگاهی پرتغالی دارد و به مراسم سوزاندنِ   fé-da-auto  یواژه 1

 م. –معمول بوده است.  اند که در گذشتهگفتهیمگذاران مرتدین و بدعت 
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نیست   به سادگی  استثنایی  است دار ین دنسانِ  ا دقیقا مشابه  که  که   ی 

افتد؟ پس کند و به دامِ هنرهای »شیطان« میخداوند را رها می   تعالیمِ

یک خدمتگزار است؛ بلکه  اندوز، انسانی از آنِ خود نیست  انسانِ مال 

  ن زماهمانجام دهد بدون آنکه  د  تواند هیچ کاری به خاطر خوو نمی

 انجام داده باشد، دقیقا مثل انسانِ باخدا.  اشآن را برای خاطرِ ارباب

انجام   آن سوگندشکنی که فرانسیسِ اول علیه امپراتور چارلز پنجم 

نه بعدتر که به شکلی  پادشاه فرانسیس آن قسم را    1داد مشهور است.

پیمانبالغ زمانیاتر  بلکه  سنجید،  را  اندیشه    که  ش  در  خورد،  قسم 

پروتستانیِ محرمانه در  هماناو    .فت پس گر بنا بر یک سندِ  طور که 

ی سوگندشکنی  اندیشه   همان اول ش تصدیق کرد، از  ابرابرِ مشاورین

فرانسیس   آزادی یبداشت.  برای  ندادمیلی  نشان  که    ،اش  قیمتی  اما 

غیرمنطقی   و  باال  بسیار  نظر  به  دارد  قرار  آن  برای  با  میچارلز  آمد. 

 
)اشاره 1 اول  فرانسیس  نظامیِ  رقابت  ماجرای  به  نویسنده  (  1547-1494ی 

 ( است. در نبرد1558ِ-1500روم )پادشاه فرانسه و چارلز پنجم امپراتورِ مقدس  
اول شکست سختی   فرانسیسِ  اسیر  یمپاویا  اسارتْ یمخورد و  زمان  در  شود. 

جهِت   عهد  یآزادوی  کهیماش  رمناطقِبسیاری    کند  را  ادعا  مورد  و    کند  ها 
را به انحصارِ چارلز ببخشد و دو فرزندش به جای او اسیر شوند. وی پس    هاآن 
تنها   آنکهاند و به جای گرفته آن پیمان را تحت فشار از او آنکهی به دلیلِ آزاداز 

  –رد.  عهد را انکار ک   آناش اعتماد کنند فرزندان او را گروگان گرفتند،  به حرف
 م.
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اندازهنی که می زما  چارلز  اینکه ای که ممکن است از او خواست تا 

کند، کرد  اخاذی  رفتار  پستی  روشِ  پستیِ   ،با  نیز  این  حال  این  با 

آزادی  که  بود  و  فرانسیس  بخرد؛  کمتری  غرامِت  با  را  در  او  اش 

 ، ها دومین نقضِ عهدش اتفاق میفتد اش که در میان آن ی بعدکارهای  

را اسیر کرده و تبدیل  ویگرد هیک روحِ دورچگونه کند که یثابت م

به متقلبی پست نموده است. با این حال ما در سرزنشِ سوگندشکنی  

توانیم این را دوباره  علیه او بگوییم؟ مطمئنا در ابتدا می توانیم  چه می

بلکه پستیبگویی نه سوگندشکنی  ننگین کرده است؛ م: که  او را  اش 

بلکه خود را   ،ش را ندارد اتحقیر به خاطرِ سوگندشکنیکه او لیاقِت  

اما   بود.  حقیری  انسانِ  چون  کرد  گناهکار  سوگندشکنی  به 

طلب  را  دیگری  قضاوتِ  خودش،  در  فرانسیس،  سوگندشکنیِ 

ه اعتمادی که چارلز  کند. کسی ممکن است بگوید که فرانسیس بمی

ما اگر چارلز واقعا ش قرار داد، پاسخ نداد. اادر او هنگامِ آزاد کردن

که کرد  مشخص میعتمادی اعطا کرده بود، برای او قیمتی را  به او ا

داد و انتظار  وقت به او آزادی می آن   ؛اش را داشته باشدارزش آزادی 

پردامی را  خود  بازخریدِ  مبلغِ  فرانسیس  که  چارلز داشت  کند.  خت 

بلکه   نداشت  اعتمادی  ناتوانی و ساده  فقطچنین  فبه  رانسیس  لوحیِ 

علیهِ سوگندش رفتار کند؛ فرانسیس    ندهد تاه  اعتقاد داشت که اجاز

محاسبهفقط   سادهاین  داد.  ی  فریب  را  همان  لوحانه  که  در  زمانی 
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خود  که  داشت  باور  دشمن  شچارلز  سوگندِ  در  تضمین  ا را  ش 

کرد. چارلز را از هر اجباری آزاد می   دشمنجا  کند، دقیقا در همانمی

برا پادشاه  وجدانی  به  برای  حماقت،  قدری  داده کوتهی  اعتبار  فکر 

اوبود تنها    .  فرانسیس،  به  اعتماد  فرانسیس،    بربدون    مثال حماقِت 

وجداناو    پیرویِ از  ااز  وی  تا  داد  اجازه  او  بود:  کرده  حساب  ش 

ترِ پیروی از  ایمن  جهت آنکه او را در زندانِ  فقطید برود  مادر   زندانِ

دارد  نگاه  ا  زندانِ  ،وجدان  ذهنِ  در  دین  با  که  ساخته  بزرگی  نسان 

شود: او وی را در حالی که در زنجیرهایی سخت بسته شده بود  می

ست اگر فرانسیس به دنبالِ فرار بود اچه حیرتی  ؛گردانداز به فرانسه ب

کرد اره  را  زنجیر  هیچ و  نمی؟  منحرف  را  او  او  کس  اگر  خواند 

از مادرید فرار کرده بود، چرا که   او در قدرتِ دشمن قرار  مخفیانه 

خواسته  آورد که او می؛ اما هر مسیحیِ خوبی بر او فریاد برمیداشت 

خود را از بندهای خدا نیز آزاد کند. )بعدها بود که پاپ او را از این  

 سوگند عفو کرد.( 

خواندهانگیز  نفرت پیش  به  داوطلبانه  که  را  اعتمادی  که  ایم،  است 

ن این  در  شرمی  اما  دهیم؛  خودمدار  فریب  که  که   بهیست  کس    هر 

اجازه دهد که خواهد ما را با سوگندی به درون قدرتِ خود ببرد،  می

اعتمادش خون بریزد تا بمیرد. اگر  اش در نیرنگِ بیبه خاطرِ شکست 
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می بند  تو  به  مرا  تا  میخواستی  من  که  بگیر  یاد  پس  دانم  بکشی، 

 چگونه بندهای تو را قطع کنم.

تماد بدهم یا نه. اگر  ا من به اعتمادکننده حقِ اعنکته این است که آی 

است  من  دوسِت  دنبالِ  به  که  که    ،کسی  بپرسد  من  فرار    کجااو  از 

اندازم. چرا او دقیقا کرده است، من مطمئنا او را در مسیرِ غلطی می

از من،  می   از  تعقیب،  تحِت  شخِص  آنکه  دوسِت  برای  من  پرسد؟ 

خیانت  و  قالبی  تدوستی  نباشم،  میکار  دشمن رجیح  به  که  دهم 

وجدانگوغدرو با  که  است  ممکن  من  کنم.  شجاعانهیی  ای مداریِ 

»نمی  بدهم،  این پاسخ  )فیشته  می گویم«  تصمیم  این    .گیرد( گونه  با 

می تسکین  را  حقیقت  به  عشق  من  برای کار،  کاری  هیچ  و  دهم 

نمی خود  او   ؛کنمدوسِت  نکنم،  گمراه  را  دشمن  من  اگر  که  چرا 

ا را  ممکن  درست  خیابانِ  تصادفا  به ست  من  عشقِ  و  کند  انتخاب 

دوست  طعمهاحقیقت،  عنوان  به  را  است م  کرده  رها  مانعِ  چون    ای 

م د  نشجاعِت  یک  گفتنِ  یک شد  روغبرای  حقیقت  در  که  کسی   .

آن   برابرِ  در  را  خود  باید  دارد،  مقدس  چیزِ  یک  ،  سازد  محقربت، 

ید شجاعانه مقاومت کند؛  های آن ضدیت کند، نبا نباید با درخواست 

باید  خال او  آنکه  دروغصه  دروغ    قهرمانیِ  که  چرا  کند.  انکار  را 

نمی حقیقت  از  کمتری  انسانشجاعت  که  شجاعتی    های خواهد: 

معیوب   مستعدِ  بیشتر  ترجیح   بودنجوان  که  کسانی  هستند،  آن  در 
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ی دار  و به خاطرِ آن سوار بر چوبه  کننددهند حقیقت را اعتراف  می

ا گستاخیِ یک دروغ پریشان کنند. د تا اینکه قدرتِ دشمن را بشون

آن  همه برای  در  مقدس  امر  و  است،  »مقدس«  زمانها حقیقت  ها ی 

و خود اطاعت  میقربانی-تکریم،  مطالبه  را  کور  شما گریِ  اگر  کند. 

کننده تمسخر  اگر  نباشید،  رام گستاخ  شما  نباشید،  مقدس  امر  ی 

ی جو  دانه  هستید. اما بگذارید کسی یک   او  ارانزگخدمت و    ایدشده

زنید و  حقیقت را برای شما دام قرار دهد، شما مطمئنا به آن نوک می

می دستگیر  نمیابله  دروغ  شما  قربانیانِ  شود.  عنوان  به  پس  گویید؟ 

برای خودتان،   برای چه؟  فدایی!  کنید و فدایی شوید!  دروغ سقوط 

برای   خیر،  خود؟  به  داشتنِ  تعلق  شما   تانالنوعبربرای  حقیقت! 

می  فقط،  خدمتدو    فقط خدمتگزار  نوع    خدمتگزارانِ شناسید:  دو 

خداوند به حقیقت خدمت    دروغ. پس به نامِ  خدمتگزارانِحقیقت و  

 کنید!می

ها »در اعتدال« به آن  کنند؛ اما آن دیگران نیز به حقیقت خدمت می

می بزرگی  خدمت  تمایز  مثال  و  میکنند،  دروغ بیشوند  قایل  یک  ن 

که   کلِ بخشِ ساده و دروغی  این حال  با  آن قسم خورده شود.  به 

دروغ   به  مربوط  بخش  با  قسم  به  است مربوط  همه  منطبق  چون   ،

ی مطمئنِ قوی است. تو خود را  دانند که یک قسم تنها یک جملهمی

دانی اگر فقط به آن قسم نخورده باشی؟ کسی که دروغ می  مستحقِ
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سختیِ یک قسمِ   باید یک دروغ را به همان  ،ت اسنسبت به آن دقیق  

موضوع   این  اما  کند.  محکوم  و  قضاوت  باستان  دروغ  زمانِ  ک یاز 

بحث  نکته مورد  اخالقیات  ی  »دروغِ  در  نامِ  تحت  که  است  بوده 

می رفتار  آن  با  عادی  طور  به  از  مصلحتی«  که   ِیان مشود.  کسانی   

د به طور مداوم از خود  انتوکدام نمی جرئت دفاع از آن را دارند، هیچ

دروغ»قسمِ من  اگر  دهد.  بیرون  نیز  مصلحتی«  یک  ا  عنوان  به  را  م 

این  دروغِ مصلحتی توجیه کنم، من نباید این اندازه بزدل باشم که از  

را  یبانی پشتترین  ، قویشدهتوجیهدروغِ   آنچه  بربایم. چرا هر  را  اش 

می  انجام  اکه  استثناء  بدونِ  و  کامل  طور  به  )حفظِ  نجدهم  ندهم  ام 

بار دروغ بگویم، چرا کامال و با هوشیاریِ کامل ن یک(؟ اگر م1فکر

به عنوان یک جاسوس  اتمامیِ قدرتبا  و   نگویم؟  برابر م دروغ   در 

در  آیا  م سوگند بخورم؛  ای غلطبرای هر جملهباید  خواسِت دشمن  

برابرِ  در  ناگهان  باید  بگویم،  دروغ  او  به  هستم  مصمم  که  حالی 

عنوان  میو مردد شوم؟ پس من    بترسمد  سوگن به  پیشاپیش  بایست 

 
استفاده شده است که به معنای حفظِ فکر   vatio mentalisreserعبارت التینِ   1

از   یکی  از  دکترینی  و  قرون  هاشاخهاست  اواخر  در  که  است  سوفسطایی  ی 
شود.  یمنسانس به وجود آمد و معموال به یسوعیان نسبت داده  وسطی و اوایل ر

باشد به این معنا که فرد هم یمشکل آن فریب دادن بدون گفتنِ دروغیِ کامل  
از  ح را  رازها  هم  و  بگوید  را  نگاه    آنکهقیقت  پنهان  است  آن  دانستن  مستحق 

 م.  –دارد. 
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و جاسوس نابود شده باشم؛ چون متوجه هستید که من    گودروغیک  

م را در دست دشمن قرار دهم.  ا باید داوطلبانه ابزارهای دستگیر شدن

مص قسمِ  از  نیز  میدولت  متهم  لحتی  به  دلیل  همین  به  و  ترسد، 

نمی خوردن  قسم  برای  ترسِ دهدفرصتی  به  شما  اما  حق    .  دولت 

خورید. اگر به  ی نمگویید اما به دروغ قسم  دهید؛ شما دروغ می نمی

به کسی مهربانی نشان دهید و او قرار نیست آن را بداند،   مثالعنوان  

کنید؛ اگر آن را انکار میو به شما بگوید، شما    بزنداما آن را حدس  

ر!« اگر به قسم خوردن  گویید »صادقانه، خیاو اصرار ورزد، شما می

میآن   برسد، باز  سر  شما  که  وقت  چرا  امر  شما  زنید؛  از  ترسِ  از 

هیچ امر مقدس شما    علیهِمانید.  ی مسیر میمقدس همواره در میانه

طور  یید، همانگوندارید. شما »به اعتدال« دروغ می  ای از خود اراده

)روحانی نباید  که »به اعتدال« آزاد هستید، »به اعتدال« مذهبی هستید  

حول دانشگاه   هامباحثه تندترین  بارهکند، اکنون در اینی« درازدست »

می  کلیسا  انداخته  »  چرخد(،علیه  دور  به  سلطه  توسط  اعتدال«  به 

)اشده سلطهید  میشما  را  بای  اساسی،  قانون  با  که  قانونِ خواهید  ا 

همه باشد(،  شده  محدود  دولت  شدبنیادینِ  مخلوط  آرامی  به  ه  چیز 

 ی شیطان. است، ولرم، نیمی خدا، نیم

دانشگاهی وجود داشت که کاربردش این بود که هر قولِ شرفی که 

 چیزی   شد توسط دانشجویان به عنوانباید به قاضیِ دانشگاه داده می
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چیز هیچی آن در مطالبه شد. زیرا دانشجویان تهی و پوچ نگریسته می

  وانستند فرار کنند مگر آنکه تی که از آن نمیامطالبه جز تله ندیدند،  

اهمیت همه میای  آن  از  را  دانشگاه  ش  همان  در  که  گرفتند.  کسی 

از طرفی  شکست بدنام شد؛    دوستانیکی از    نسبت بهقولِ شرف را  

را    قولِکسی که   دانشگاه  شرف  ؛ در  داد تمسخر شدارائه  به قاضیِ 

ک واژه در کند ی که تصور می  لوحی قرار داردکنار این افراد، آن ساده

جای اینکه  این به   دارد.  ی مشابهرزشابرابرِ دشمنان    میان دوستان و در

بود  نظریهیک   عملی  محدودیِت  یک  بیشتر  باشد،  درست  به    کهی 

آموزش  دانش اینک   دادجویان  کنند  ه  عمل  بدونِ    چونگونه  آنان 

خارج  برای  همیارانیب شدن،  روشی  علیه  خیانت  به  شان  رحمانه 

می همانند شکشیده  اما  که  د.  را    هاروشطور  عمل  خود  تایید در 

به هم نیز دارند.ن ترتیب  اکردند،  یک قولِ شرف،    ممنوعیت نظری 

مستحقِ دریافت آن  او را  ست که من  ابرای کسی    ، فقطیک سوگند 

می می مجبور  آن  به  مرا  که  کسی  واژهکنم؛  یک  تنها  ی کند 

ب  یزِآمخصومت را  دشمن  یک  سخنِ  آورد؛ دست  ه اجباری،    خواهد 

یچ حقی برای اعتماد به او ندارد؛ چرا که دشمن به دشمنی که فرد ه 

 دهد.ما حق نمی

ا  های دولت حتی حرمت داشتنِ یک سوگند رجدای از این، دادگاه 

نمی  رسمیت  که  به  بخورم  سوگند  کسی  نزد  من  اگر  چون  شناسند. 
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آن   رغم اینکهیتحت بازرسی چیزی علیه او نخواهم گفت، دادگاه عل

ا   سوگندْ کرده  مقید  میمرا  مطالبه  مرا  اظهارات  اگر  ست،  و  کند، 

می زندانی  مرا  کنم،  که سوگندشکن  خودداری  بگیرم  تا تصمیم  کند 

از سو چه بزرگوار! اگر قدرتی   «،کندگندم عفو میشوم. دادگاه »مرا 

بتواند مرا از سوگند معاف کند، من خودم اولین قدرتی خواهم بود 

 ی دارد.که چنین ادعای

دهید   عنوااجازه  سوگندهای  به  آنکه  برای  و  کنجکاوی،  یک  ن 

نوع   همه  از  مامرسوم  را  ،شوندیادآوری    به  به    صحنه  اینجا  در 

پل  داد    بدهیم  1امپراتور  دستور  دستگیرشده  ی لهستانکه  های 

پوتوکی2یوسکوکوچ ) سوگند    4یِمسِویچ ن  ،3،  آزادی  زمانِ  دیگران(  و 

سوگندِ تنها  نه  »ما  امپراخورند:  از  اطاعت  و  وفاداری  را   تور 

می  ،خوریممی قول  حتی  شُبلکه  برای  که  خوندهیم  او  را  کوهِ  مان 

میبریزیم؛   موظف  را  خود  و  ما  او  شخص  آنچه  هر  که  دانیم 

تهدید می ی امپراتور را  اظهار میاش  کنیم، در آخر   داریم کند کشف 

 
 م. – .بوده است  یالدیم 1801–1796سنوات  ینب  یهامپراتور روس  -اول پل  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 نجیب  3
 م. –نویس و سخنرانِ لهستانی جولیان اورسین نیِمسِویچ شاعر، نمایشنامه 4
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 ست ا  یکاف  که در هر جایی از زمین که باشیم، یک حرف از امپراتور

 . رویم«بو به شتاب برای جبران نزد او  کنیما چیز را ره تا همه

------- 

می نظر  خودمدار به  که  قلمرو  ی  آید  یک  عشق  در  بنیانِ  از  باالتر 

است،   کرده  کهپرواز  دارد،   بنیانی  مطمئن  آگاهیِ  به  نیاز  فقط  هنوز 

کههمان وجدانِ  طور  بَ  با  بودرنده  نیک  سوداگشده  قلمرو  این    ی ر. 

دوگانه ا نمودِ  با  عنوان    اشست،  کردنبه  تجارت    فکر  عنوان  به  و 

می خواست  با  کسی  آن  کردن.  از  آنچه  هر  است  ممکن  اندیشد، 

می سوداگری  کسی  آید؛  بسیاری  کند،  حاصل  حال  هر  اثر  در  در 

نهایتا  مسئله  . اما وقتی که  کشندمیی ما رنج  های سوداگرانهضمانت 

آخرین   حتی  وقتی  شود،  افسی دارین دی  باقیماندهجدی  یا  ،  انه 

  زند میوقت نبضِ وجدانِ دینی  ار است از بین برود، آن قر  ،»بشریت«

این سوداگرِ وقت است که  آنکند.  ادعای بشر بودن می  دستکمو فرد  

سکه چند  می طماع  اعانه  صندوقِ  در  مسی  نیک ی  »کاری  و  اندازد 

می  شکل«دهدانجام  همین  به  بی  ؛  این  باک  اندیشگرِ  با  را  خود 

م تسلی  پیشریحقیقت  برای  که  میدهد  کار  بشر  نوع  و فِت  کند، 

بدل    گریِ ویران انسان  نوع  »به خوبیِ  شد«او  موردی    خواهد  در  یا 
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ایده، برای  ،  نوع انسان.  کند«خدمت می  که او به »ایده گوید  میدیگر  

 آن بیشتر از من برای من است. :که باید بگوید زی است او چی

انجام شده ن برای خاطر خدا  امروز فکر کردن و تجارت کردتا به  

آن  مدتِ است.  به  که  همه  هایی  روز  اهدافِ  شش  برای  را  چیز 

هفتم برای خداوند قربانی   ، در روزِسازند شان پایمال میخودخواهانه 

خواسِتآن  .کنندمی هزاران  که  اندیشه   هایی  با  را  ی نیک 

می مالحظه یب نابود  برای خدمت همچن  سازندشان  را  کار  این    به   ان 

 دهند، و هنوز در فکر یک دیگریِ می  انجامیگری  »خواسِت نیکِ« د

را افراطی  -باید خود اش،  یخوبجدای از خودشان هستند، که برای  

. اما این  متوقف سازند  دست ازایننوع انسان و  به نفع  به نفع مردم،  

آن  ورای  هستیِ  یک  دیگر،  واالا  هاچیزِ  هستیِ  یک  برتر ست،  و  تر 

 کشند. به خاطر خدا رنج می  هاگویم آنمن می است؛ و در نتیجه 

می   بنابراین همچنین  نهاییِمن  بنیانِ  که  بگویم  ها آن   اعمالِ  توانم 

نه   داوطلبانه،  عشقِ  یک  نه  البته  است.  به عشق  بلکه   متعلق  خود 

خدا که   متعلق بههستیِ برتر )به 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.آنبه عبارت دیگر ، بدهندپیشکش 
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ها نجات دهیم، ما  زادیآخواهیم جهان را از انواع بسیارِ نامی   مااگر  

واهیم؛ چرا که خبلکه به خاطر خودمان می   شخودآن را نه به خاطر  

انجام    گرآزاد-جهانْمان  ما حرفه را  این کار  از روی عشق  نیست و 

می  ؛دهیمنمی فقط  ما ما  شویم.  برنده  دیگران  از  را  آن  که  خواهیم 

به  ؛ دیگر قرار نیست که آن  سازیم   خود  متعلق به خواهیم تا آن را  می

تملک  توسط قانون )دولت(    توسط خدا )کلیسا( و  عنوان یک برده

. بنابراین به دنبالِ آن هستیم که باشداز آنِ ما  بایست  بلکه می   د،شو

به ما تعلق  آن  زمانی که    و  آن را »برنده شویم«، که آن را »اسیر کنیم«.

طور که با مصالحه با آن، با »وقف کردنِ« خود برای آن همان  گرفت 

می وقف  خود  کاملکنیمبرای  می،  ما    نیروییو  کنیم  اش  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. 

 ی جهان، به اینکه این جهان داراییِ من شود.آزادساز به  دارد

انسان   اصلیِ  بوضعیِت  بودن  تنها  یا  شدن  منزوی  ج نه  امعه  لکه 

با   ما  وجودِ  میک ینزد است.  آغاز  پیوستگی  ما  ترین  که  گویی  شود 

بودیم زیسته  خود  مادرِ  با  بکشیم  نفس  آنکه  از  نورِ    .قبل  ما  وقتی 

های یک انسان به خواب  بینیم، دوباره به سرعت بر سینهجهان را می

دامنمی او  به سمت  سازد ی ما می ش را گهوارهارویم، عشق  ما را   ،
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هزاران    1کوَرور با  خودش  به  و  میهدایت  زنجیر  جامعه  بند  کند. 

طبیعی یاد  ا  ما  وضعیتِ  بیشتر  هر چه  که  است  دلیل  این  به  و  ست 

ترین  گیریم تا خود را حس کنیم، ارتباطی که در گذشته صمیمیمی

انحاللِتر میبود، سست  تردیدجامعه  شود و  بیشتر  ابتدایی  ناپذیر  ی 

لِب او ره کودک را که زمانی تحِت ق. مادر جهت آنکه دوباگرددمی

باید   باشد،  داشته  برای خود  میان   آنو    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 متولد شده است، ترجیح 

. جامعه نیز مسلما با اتحاد  است   اتحاد  یمراوده   ،جامعهاما انحاللِ  

اما  برمی ایده  فقط خیزد،  بلند  به عنوان یک  اندیشه  از یک  ی جزمی 

خودِ اندیشیدن، این یا  شود، یعنی با محو شدنِ انرژیِ آن اندیشه )می

خستگی گرفتنِ  همهپس  اندیشه ناپذیرِ  پایدای  را  خود  که  ر هایی 

دیگر ،  تبلور یابدمعه  یشه. اگر یک اتحاد به یک جاکنند( از آن اندمی

-کشد؛ چرا که ائتالفْ یک خودْاز اینکه یک ائتالف باشد دست می

به متحد بودن تبدیل شده است،    که در جامعهاتحادیِ مداوم است؛  

 
رفتن بیاموزنیید. گیرند تا راهداری که کودکان به آن دست میچهارچوب غلتک  1
 م. –
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تباه شده است؛ به عنوان یک   به سکون رسیده است، به یک ثبوت 

اتحادمرده     دیگراتحادْ دیگر    است، جسدِ یک  به عبارت  ائتالف  یا 

قابلیا  جامعه،    مانه  مثالِ  است.  را  اجتماع  نوع  این  از   حزبتوجه 

 کند.فراهم می

( تقلیل میزادیِ  آی دولت(  جامعه  مثالاینکه یک جامعه  دهد، مرا 

ام با همه یآزاد من باید اجازه دهم که  که  چرا    رنجاند.ی ماندکی مرا  

  ن همنوعا ی  ، نه، اصال با همهتر است نوع قدرت و هر کسی که قوی

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  چیزی    شود.  آن  دقیقا  جامعهاخود  هر  که  آن  ست  بر  ای 

 شود.او میقدرت  طراحی شده است، دقیقا آن چیزی که تسلیمِ

ها را از شوم مسلما بسیاری آزادیدر آن عضو میای که من  جامعه

می آن  من  ازای  در  اما  موجب  ی آزادگیرد،  من  بر  را  دیگری  های 

نیست اگر من  این هم  شود؛  می از    با هر تماس(  مثال )مهم  خود را 

خواهم از طرف دیگر حسودانه میمن  این یا آن آزادی محروم کنم.  

برای   به اینکه گرایشی داردود را حفظ کنم. هر اجتماعی که قلمرو خ

 
ا واژگانی از متن  است که به معنای سانسور واژه ی  آمده  .……Rدر متن اصلی:   1

 م. –  باشد.ی مدر آلمان 
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به   بدل  امر اعضایش  آنان  شود    اولیای  برای  کند تعی  حدودیو  ،  ین 

تر تر یا ضعیفتواند قویاش میاین گرایش بسته به سرشاریِ قدرت

»مادونباشد که  باشد  داشته  تقاضا  هم  باید  و  دارد  تقاضا  او  ش  ا: 

ب ا   «؛درکی محدود داشته باشد ه او تعلق  و تقاضا دارد که کسانی که 

مطیعِ با    دارند  تنها  او  باشند؛  او  »مادونِ«  باشند،  وجود    اطاعتاو 

بهدار اینجا  در  تحملهیچد.  تا  نیست  نیاز  ]از سوی مشخص    یوجه 

پیشرفت   مستثناجامعه[   از  جامعه  برعکس،  و شود؛  اصالحات  ها، 

می سرزنش  استقبال  آن ها  که  مادامی  براکند  محاسبه  ها  او  منفعت  ی 

باشن »حسنشده  با  باید  سرزنش  و  د:  »گستاخانه  نباید  باشد،  نیت« 

ب به  یا  باشد  جنسِغیرمحترمانه«  باید  شخص  دیگر  را   یان  جامعه 

آسیب  و  آنمقدس  از  جامعه  کند.  حفظ  تعلق نایافته  او  به  که  هایی 

  و خود را تعالی ندهند   از او فراتر نروندکند که  دارند درخواست می 

به   فقط  نمونهی« بمانند، به عنوان  مدارن قانو بلکه »در میان مرزهای  

 هد.دکه جامعه و قانونِ آن اجازه میاجازه دهند ای خودشان تا اندازه

میان حالتی که آزادیِ من توسط جامعه محدود  تفاوت وجود دارد  

. اگر موضوع فقط اولی باشد، آن یک ائتالف، باشد یا قلمرو منشده  

تواف قیک  اگر  اما  است؛  اتحاد  یک  نابودی  ق،  به  تهدید  خود  لمروِ 

، چیزی ورای منقدرتی  ،  شخود  برایاست    یآن قدرتشده است،  

ستایش    براینایافتی  دست  را  آن  مسلما  من  که  است  ،  کنم میمن 
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توانم آن را رام  گذارم، اما نمیاحترام می  کنم ومیپرستم، تکریم  می

اس آن  دلیلِ  این  و  کنم،  مصرف  کهو  اینجا  ت  ی گیرکنارهمن    در 

است کنارهکرده  با  او  با  .  من،  منپوشیِچشمگیریِ  خود    با ماز   ،

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 هم ندارند.   اساسی  ی، دولت و اتحاد تفاوتآزادیاما در ارتباط با  

وجود  ها به  واند بدون محدود کردنِ آزادی در انواعِ روش تاتحاد نمی

ای که دولت هم با آزادیِ  آید یا به وجود ادامه دهد، به همان اندازه

است.  بی ناسازگار  همهاندازه  آزادی  کردنِ  یر  ناپذاجتنابجا  محدود 

نمی فرد  چون  همهاست،  از  ن  .شودخالص  چیز  تواند  تواند میفرد 

ک پرواز  پرنده  می مثل  آنکه  به خاطر  این ند صرفا  پرواز خواهد  گونه 

نمی  ،کند آزاد  وزنِ خودش  از  فرد  نمی  .شودچون  به  فرد  هر  تواند 

می  زمانیمدت زیر  که  ماهی  یک  همچون  کند،    آبخواهد  زندگی 

نمی تواند  نمیچون   و  دهد  ادامه  هوا  ضرورتِ بدونِ  این  از  تواند 

انسان را با این    ،مسیحیت   تر از همهشود. دین و واضح  ناگزیر آزاد

داده شکنجه  رامطالبه  خودمتناقض  و  غیرطبیعی  امر  که  تحقق    اند 

آن  بخشد  به  تا  عنوان  فقط  ،  تقالیک  به  منطقیِ  حقیقتا  و    برآمدِ 

، آزادیِ  آزادیخودِ  ؛ و نهایتا  ازحد نگاه شود بیش  مذهبیِ  دهیِشکل
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ایدهمطلق   یک  بدین   الْبه صورتِ  و  شد  داده  یِ معنایبیسان  تعالی 

درخشنده   شکلی  به  ناممکن  گشت امرِ  وارد  روشنایی  اتحاد  به   .

می  ارائه  آزادی  از  بیشتری  میزان  به    دهدمطمئنا  خصوص  این  )به 

 ی دولت و زندگیِفرد از تمامیِ اجبارهایی که ویژه  اتحادْبا    دلیل که

به عنوان »یک   پذیردیتا حدی که م،   کند( اجتماعی هستند فرار می

-جدید« در نظر گرفته شود؛ اما با این وجود او هنوز به اندازه  آزادی

آزادی این  زادی و اختیار نداشتن دارد. چرا که هدف او  آی کافی نا

کند( بلکه تنها نیست )که برعکس آن را برای قلمرو خود قربانی می

خود این  قلمروِ  به  اشاره  با  تفاوتِموضوع  است.  دولت  میا   ،  و  ن 

قلمروِ خود  . 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  دولْت اربابِ روحِ من است، که ایمان را مطالبه می  .من است 

کند؛ او تاثیراتِ  من تجویز میی را در  مدارقانون  و کیشِ  مواردِ ایمان

کند کند، خودِ مرا دور میکند، روح مرا تسخیر میاخالقی اعمال می

به جای  قرار دهد  آن  تا  به طور خالصه دولت    -»خودِ حقیقیِ مرا« 

است، حقیقی  مقدس  آن  است   انسانِ  من،  علیه  است  شبح  روح،   ،

  است و مقدس ی من  یده آفردِ من،  خو  ینشِانسان منفرد؛ اما اتحاد آفر

روحِنیست  ورای  روحانی  قدرتی  هر    طورهمانست  نیمن    ،  که 
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این نوع  هر  از  همانانجمنی  است.  نمیگونه  من  که  خواهم  طور 

آنبرده بلکه  باشم،  پندهایم  بدونِ هیچ تضمینی در  ی  برهنه و  را  ها 

شان  ی ماندگاررا بر    هیچ ضمانتیدهم و  میام قرار  برابر انتقادِ پیوسته 

برای  پذمین را  خود  آنام  یندهآیرم،  از  کمتر  اتحاد    حتی  متعهد  به 

روحمی و  را  ادانم  میگونه  آن م  آن  گروِ  با  در  شده  گفته  که  گذارم 

گونه کنید، و موضوع واقعا با دولت و دیگر اولیای امر نیز  شیطان این 

است این خودم    .گونه  برای  کلیساز  بیشتر  من  ودولت،  خدا    ...  ا، 

نیز بیشتر از اتحاد خواهد    تا ابدماند؛ در نتیجه  میم  ه هست و بیشتر  

 ماند. 

تر از خواهد بنا نهد نزدیکای که کمونیسم میجامعهآید  به نظر می

همگان« است،    ش »رفاهِاهمه به ائتالف ایستاده است. چون او هدف

کند، همگان! یعه تکرار مآه، آری، همگان، ویتلینگ آن را بیشمار دف

آن  واقعا  میاین  نظر  به  هیچگونه  گویی  که  تا آید  نیست  نیاز  کس 

آیا   این رفاه چه خواهد بود؟  یک همه  صندلیِ عقب را بگیرد. پس 

با یک چیزِ یکسان مرفه    رفاهِ برابر  آیا همه به شکلی  یکسان دارند، 

  ست. آیا ا«  ی »رفاهِ حقیقیگونه است، پرسش دربارههستند؟ اگر این 

ش را آغاز  ا ی خشنکه دین سلطهرسیم  می نما با این دقیقا به جایی  

به  کرد؟ مسیحیت می  بلکه  ی بازاسبابگوید  نکنید،  نگاه  های زمینی 

پرهیزگار  مسیحیانی  به  تبدیل  باشید،  خود  حقیقیِ  رفاهِ  دنبالِ  به 
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 ، ست. آن رفاهِ حقیقیِ »همه« است اشوید؛ مسیحی بودن رفاهِ حقیقی  

این شبح( است. اکنون آیا رفاهِ  )  گونهآن  یهِ حقیقیِ انسانچون آن رفا

ر تو و من به آن رفاه به  نیز هست؟ اما اگ  توو    منهمه، قطعا رفاهِ  

  ما وقت توجه به آن چیزی که  عنوان رفاهِ خودمان نگاه نکنیم، آیا آن 

داریم خوبی  احساس  آن  به  برعکس،    ،نسبت  شد؟  خواهد  جلب 

اگر این   .ست ان »رفاه حقیقی« حکم داده اجامعه به یک رفاه به عنو

ده شود؛  »لذتی که شرافتمندانه برای آن کار شده باشد« خوان مثالرفاه 

تنبلیِ   آن بخشلذت اما شما  دهید،  ترجیح  را  کار  بدونِ  لذتِ  وقت  ، 

  دهد، هوشمندانه از توجه جامعه که به »رفاهِ همگان« اهمیت می این  

آنچه آن  شما    به  پبا  کردرهیز  مرفه هستید  اعخواهد  الن  . کمونیسم 

که  می هماین  کند  رفاهِگانرفاهِ  دررا  ی  نآنا  ،  با  تاکنون  مد  آکه 

آن حالت نسبت به    درکردند و ظاهرا  شان زندگی میگذاری یه سرما

 ساعاتِ کاریِ اکیدِ ویتلینگ احساس بهتری داشتند، یکجا  اندازِچشم

کند که با دفاع می  از این موضوع  کمونیسم  کند. از این روخنثی می

ه رفاهِ میلیون   رفاهِ  نفر،  نمی زاران  نفر  و  ها  باشد،  داشته  وجود  تواند 

خاصِ    دارانسرمایه رفاهِ  خاطر    خودباید  »به  رها   رفاه را  عمومی« 

خاصِ نکن رفاه  کردنِ  قربانی  برای  مردم  که  ندهید  اجازه  خیر،  د. 

ارِ مسیحی  خودشان به امر عمومی فراخوانده شوند، چرا که این اخط 

به پیش نخ بهتر درک ها اخطارِ مآن  . واهد بردشما را  با آن را  تضاد 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

634 

 

کس از آنان ربوده  توسط هیچ  خودشانکنند، اینکه نگذارند رفاهِ  می

اگر با یکدیگر ها  شود، بلکه آن را در بنیانی دائمی قرار دهند. پس آن 

که    شوندای رانده میخودشان به نقطه   ، شوند  متحدبرای این هدف  

»بخشی از   مثال وان  ه خود داشته باشند، به عنرفا  را بهبیشترین توجه  

ولی نه برای رفاه دیگران بلکه برای رفاه  «،آزادی خود را قربانی کنند 

-ها و عشقِ خودگریِ انسانخودشان. تمایل به وضعیِت خودقربانی

 اش را از دست بودنِ اغواکنندهباورکردنی  دستکمبایست  می  1گر انکار

هزارا از  بعد  که  وقتی  هیچبدهد  فعالیت،  سال  بدبختیِ ن  جز  چیز 

انتظار   نتیجه  بدون  همچنان  چرا  پس  است.  نگذاشته  باقی  را  امروز 

خودقربانی که  باشیم  زمانه داشته  بزند؟ گری  رقم  ما  برای  بهتری  ی 

نداشته باشیم؟ رستگاری دیگر    شانشدنغصبچرا ترجیحا امید به  

، هگیرندورزد بلکه از  بخشنده، نه از آنکه عشق می نه از دهنده، نه از  

تصرف )غصب از  و کننده  کمونیسم  آمد.  خواهد  دارنده  از  کننده(، 

تحقیرکننده روی  اومانیسمِ  آگاهانه  هنوز  خودمدار  حساب   عشقی 

 کنند.می

 
عشق   1 به  عبارت  این  در  خود  که  کند  توجه  باید  و  یبرنمخواننده  گردد 

که در سبک کلی متن مشخص است خود مربوط به فرد است. عشقِ    طورهمان
است  عشقی  بلکه  کند  انکار  را  خودش  که  نیست  عشقی  انکارکننده  که    خود 

 م. –کند. یمرا انکار ورزد یمخودِ فردی که عشق 
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انسان   برای  اجتماع  است اگر  نیاز  را    یک  خود  او  آن  و  در  با 

صل  یلی زود برای او تبدیل به او چون خ  بیندلوتر میج ش  ااهداف

را، قوانینِ جامعه     خویشقوانینِ   انسانبرای  نیز    شده است، اجتماع

انسان بنیانِ  کرد.  خواهد  تجویز  را  را،  خود  آناها  حدِ   نورای  تا 

سلطه می قدرتی  تعالی  به گر  تبدیل  برتر،  ماهیتی  به  تبدیل  دهد، 

آن  قانونخدای  صورت  همین  به  و  آن دهندهها  شود. می  های 

اص این  به  میکمونیسم  اثر  ترتیب  شکل  اکیدترین  به  و  ل  دهد، 

همان است، چون  جامعه  دین  درستی مسیحیت  به  فویرباخ  که  طور 

گوید، گرچه او منظورش این درستی نیست، عشق ماهیِت انسان  می

)کمونیستی(  جامعه  ماهیِت    مثالاست؛   اجتماعی  انسانِ  ست.  ایا 

انسا   اجتماع  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 

)الر می »خانواده«  از  یا  باشد،  جامعه  از  پنات1خواهد  از  2ها،  یا   ،)

 
 م.  –نام یکی از ارواحِ حافظِ خانه  Larبه التین  1
  یا و    هافروشگاهگنجه    یاساکنان قفسه    عنوانبه  یروم  یراساط  یاندر م  هاپنات 2

خوراک  انبار  م  هایینگهبانان  شناخته  خانواده  دارا  شدندیهر  و    یوندپ  یو 
 م.  – الرها بودند. با کینزد یارابطه
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»همه   »مردم« از  یا  ملیت«(،  همه   «ها انسان  ی)»خدای  پدر  ی )»او 

 (. 1ت« هاسانسان

زمانی   تنها  فرد  ریشهاندازِچشمنتیجتا  را   پایه  از  دین  کردنِ  کن 

یابد،  را و هر آنچه را از این بنیان جریان می  جامعهخواهد داشت که  

ه دنبالِ به اوج  ببه طور دقیق در کمونیسم    این اصل  منسوخ کند. اما

آن   در  چون  است،  بهمهرسیدن  برای  باید  چیز  »برابری«  رقراریِ 

نیز  شودی  عموم »آزادی«  کمبودِ  شود،  برنده  »برابری«  این  اگر   .

آزادی   کسی؟  چه  آزادیِ  اما  بود.  آنجامعهنخواهد  جامعه  !  زمان 

انسانهمه و  است،  یکدیگرند«  فقطها  چیز  شکوهِ   زمانِ  آن  .»برای 

 عشق خواهد بود. -دولت 

ها ارجاع شوم تا به  انسان  به خودخواهیِ  دهم کهاما من ترجیح می 

عاشقانه» و  به  شان«،  خدماتِ  ازاین  شانیدلسوزرحمت  . دست و 

گونه که تو با من هستی، هماندارد )ی متقابل  اولی درخواسِت رابطه

امکان دارد  و    دهدنمی( هیچ کاری را »رایگان« انجام  هستم  من با تو

را  مهربانی  چه چیز   اما باید با  .دخریکه بتوان بر او پیروز شد و او را  

این مسئله دست  هب آیا من در آن زمان در آورم؟  ی شانس است که 

می »عشق  که  شخصی  با  یک ارتباط  خدمِت  نه.  یا  هستم  ورزد« 

 
 م. – 6:4 –نجیل ااز  1
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با   تنها  را  بامحبت  می می  گداییشخِص  داشت،  ظاهرِ توان  خواهد 

 کشیدنِ   رنجسوگناکِ من باشد، یا نیازِ من به کمک، بدبختیِ من و  

چیز! باید آن را یچه   و ارائه دهم؟به اتوانم  ی کمکِ او چه میمن. برا

اجرت عشق  بپذیرم.  هدیه  یک  عنوان  است به  بهتر  یا  نیست  پذیر 

می قطعا  متقابل بگوییم  عشقِ  با  فقط  اما  کرد  تالفی  را  عشق  توان 

)»یک کار نیک لیاقِت کار نیکِ دیگری دارد«(. چه اندازه حقارت و 

ک است  این  در  قبوگدامنشی  را  هدایایی  همیشه  کنه  در  ل  که  ی 

از کارگرِ    مثالکه به طورِ منظم    گونهآندهی،  شان خدمتی نمیعوض

تواند  می  یکننده چه کار یافت در؟  کنندی میآورجمع  فقیر  یهر روزه

پنی برای  و  او  ثروتِاهداشده  1های برای  که  او  شامل    ی  را  او 

واقعا  می روزانه  کارگرِ  دهد؟  انجام  خواهد شوند،  بیشتری  لذت 

،  دست ازاینش و  اش، با تاسیساتاکننده با قوانینیافت دراگر    داشت 

نمی همه   ؛ داشت وجود  آن اگر  برای  باید  روزانه  کارگرِ  آنچه  ی 

هیچ کند،  نمیپرداخت  وجود  کل  به  همهکدام  با  هنوز  و  ی داشت. 

 . ورزدعشق می ش ا به ارباب فقیرها مخلوقِ این

« عنوان  به  غیرممکناجتماع  تاکنون  تاریخ  است   هدفِ«  . بوده 

های اجتماع را انکار کنیم و این  ی ریاکاریبگذارید به جای آن، همه 

 
 م. –واحد کوچک پول  1
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همین  به  ما  برابریم،  هم  با  انسان  عنوان  به  ما  اگر  که  کنیم  را درک 

ما   نیستیم.  برابر  هم  با  نیستیم  انسان  که  اندیشهدلیل  در   ها تنها 

»ما«    فقطبرابریم،   که  آن   یشهاندزمانی  نه  واهستیم  که  و گونه  قعی 

هستیم. این    من  جسمانی  من  اما  هستی:  خود  تو  و  هستم  خود 

برابریم  اندیشه همه  ما  آن  در  که  خود  این  نیستم؛  خود  از    فقط ی 

من است. من انسان هستم، و تو انسان هستی: اما »انسان«    یاندیشه

و من  است؛  عمومیت  یک  اندیشه،  یک  شدن   تنها  بیان  قابل    تو 

ما   فقط    ی آوردن-زبان -برنیستیم،  ی  کردن یانب  ها اندیشهنیستیم چون 

 گنجند. هستند و در بیان می 

بودن سویه  یک پس اجازه دهید که نه اشتیاقِ اجتماع که اشتیاق به  

اجتماع،  فراگیرترین  دنبال  به  آنکه  جای  به  بگذارید  باشیم.  داشته 

هایی در دیگران  و اندام  ابزارهای بشری« باشیم تنها به دنبالِ  »جامعه

طور که  مان استفاده کنیم! همانشیم که ممکن است به عنوان دارایی با

نمی با خود  برابر  معادلی  در حیوان  در درخت و  همین ما  به  بینیم، 

پیش این  با  شکل  دیگران  برابرفرض که  ریاکاری    ما  از یک  هستند 

می  با  هیچ  گیرد.نشات  برابرکس  من    من  اما  رنیست  با    ا،او  برابر 

هستیهمه دارایی   ،دیگر  هایی  عنوان  می به  با ام  ضدیت  در  نگرم. 

»موضوع  این   میان  در  انسانی  باید  که  گفته شده  من  «  م اهمنوعانبه 
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به  که  (؛  60ی  پرسش یهودی، صفحهباشم ) ها  درونِ آن همنوعِباید 

هیچ من  برای  گذارم.  احترام  کاحترام  باید  که  نیست  شخصی  س 

شو  حتی  گذارده  نه  بلکههمنوعد،  همههمچو   ،  چیزها  ن  ای  ابژهی 

یا که  ندارم،    است  یا  دارم  عالقه  آن  ابژه به  یا ی  یک  جذاب 

 استفاده است. یا غیرقابل استفاده ، شخصی قابلکنندهکسل

رسم و میبا او به اجماع  اگر بتوانم از او استفاده کنم، بدون شک  

او یکی می با  توافق  با  را  تا  خود  بیشتر    مادرتقکنم،  با    سازمرا  و 

اثر بگذاردشده بیشتر از آنچه نیروی فردی می نیرویی ترکیب    ، تواند 

بینم و تا  انجام دهم. در این ترکیْب من چیزی جز تکثیرِ نیرویم نمی

رو این ی من است. ازایندارم که نیروی تکثیرشدها آن را نگاه میآنج 

 یک اتحاد است.

-نگاه نمی  و نوع روحانیِ آن، یکپارچه  ی طبیعییک بخیهاتحاد را  

 خونِنه روحانی. نه  است و  پیمانیِ طبیعی   همنه یک  دارند، و این  

نه   و  شخص )روح   ایمانِشخص  آن  هیچ  (  وقوع  باعث  کدام 

پیمانیِ طبیعی همچون خانواده، قوم، ملیت، و  د. در یک همنشونمی

نمونه ارزشِ  تنها  افراد  انسان،  نوع  گو آری،  از  یا نههایی  زیستی  ی 

مشابهرسته هم  ی  یک  در  دارند؛  اجتماع، را  مثلِ  روحانی  پیمانیِ 

در هر دو    .یکسان دارد  از آن روحِ  عضویکلیسا، فرد تنها داللت بر  
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شود. شما به عنوان یک شخِص یگانه هستید، سرکوب میمورد آنچه 

می اعالم  یگانه  عنوان  به  را  خود  شما  که  است  اتحاد  در  کنید تنها 

کند بلکه شما آن را تصرف و از آن ون اتحادْ شما را تصرف نمیچ 

 کنید.برای خود استفاده می 

-شود چون دیگر هیچدر اتحاد شناخته می   فقطمالکیت در اتحاد و  

نچه را که از آنِ اوست به عنوان تیولی از هیچ هستیِ دیگری  کس آ

در طول ها  که مدت را  ها فقط به شکلی مداوم آنچه  ندارد. کمونیست 

به   و  مذهبی  پیش انقالبِ  به  است  بوده  حاضر  در دولت  خصوص 

 مالکیتی، سیستمِ فئودالی.برند؛ یعنی بیمی

کند؛ به بیان  عمال می ورز اِدولت خود را برای رام کردنِ انسانِ میل

به خودش هدایت کند،    فقط دیگر او به دنبال این است که میلِ او را  

ونشاندنِ  سازد. فر  خشنوددهد،  ائه می و آن میل را با آنچه خودش ار

انسانِ میل : برعکس او  کندبه آن ذهن خطور نمیورز  میل به خاطرِ 

به عنوان »انسانِ خودمدار«   کندتنفس میانسانی را که میلِ خودسر را 

زند و »انسانِ خودمدار« دشمنِ اوست. او دشمن است چون  نشان می 

ست امدار دقیقا آن چیزی  ظرفیِت توافق با اوست؛ خوددولت فاقدِ  

آنجا که دولت   . تواند »درک کند«او نمیکه   برای خود  فقط  باید    از 

نیازهای من دیگری ممکن نیست(، او به    طور که چیزِ)همان  کار کند
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نمی به  توجه  تنها  بلکه  میکند  توجه  من  کند  این  از شرِ  که چگونه 

خودی دیگر،  که از منْ  توجه دارد  به این    به عبارت دیگررها شود،  

 کند.سازد. او »پیشرفِت اخالقی« را ارزیابی مییک شهروند خوب ب

به ؟ با خودش یا  شودبرنده میو او با چه چیزی فرد را برای خود  

وقفه  . او بیداراییِ دولتبا آنچه از آنِ دولت است، با    رت دیگرعبا

تا است  »  کنندگانشرکت ی  همه  فعال  در  تا  بسازد،    کاالهایش«را 

»برا همه  فره   کاالهاییی  از  مینیک  مهیا  آننگ«  به  او  ها سازد؛ 

ارائه می آن آموزش  برای  تاسیسات فرهنگی  دهد،  به  را  ها دسترسی 

آن گشایدمی به  می،  دارایی ها صالحیت  به  از طریق صنعت  تا  دهد 

برسند تیول(  عنوان  ازاین  )به  همه او  .  دست و  این  برای   هاتیول ی 

عادالنهاجاره  فقط م  تشکرهای  یی  مطالبه  را  فیمداوم  اما  ردِ  کند. 

می فراموش  اکنون »ناشُکر«  کند.  پرداخت  را  تشکرها  این  که  کند 

 تواند جور دیگری از دولت عمل کند.»جامعه« نیز نمی

اتحاد،  شما اتحاد    در  به  را  خود  شایستگیِ  خود،  قدرتِ  تمامِ 

و  می می آورید  آورده شوید کاری  به حساب  که  ج کنید  در  امعه  ؛ 

کارتان   نیروی  با  میاشما  اولی شما خودمدارانه  یدشوستخدام  در  ؛ 

می یا  زندگی  بشری،  دومی  در  دیگرکنید،  عبارت  مدارانه،  دین  به 

جامعه   به  دارید  آنچه  ارباب«؛  این  بدنِ  از  »عضو  یک  همچون 
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با »وظیفها مدیون به آن مقید هستید،  های اجتماعی« ید، و در وظیفه 

اتحاد    .ایدتسخیر شده ادر  را  اتحاد  کنید و زمانی ستفاده میاما یک 

بیشتر  که می ندارد، بدون وظیفه   نزدتانبینید  شناسی و بدونِ استفاده 

می رها  را  آن  شماوفاداری  از  بیشتر  جامعه  یک  اگر  ست،  ا  کنید. 

از خودتان  آن  بیشتر  برای شما  بود وقت  تنها    ؛خواهد  اتحاد  اما یک 

ز  تان را تیست که با آن نیروی طبیعیای  ست، یا شمشیر ا  ابزار شما

افزایش می   کنیدمی از طریق شما وجود    .دهیدو  برای شما و  اتحاد 

خودش   خاطرِ  به  عکس  به  جامعه  است دارد،  شما  حتی   مدعی  و 

است، اما اتحاد مقدس بدونِ شما وجود دارد و مختصرا اینکه جامعه 

شما آنِ  می   شما  جامعه  ؛ست ا   از  مصرف  را  اما   کند،را    شما   اتحاد 

 . کنیدمصرف می

 کشندپس نمی  با این اعتراضدر برابرِ سخنِ پیش  مردم  درهرحال  

که توافقی  اتحاد  که  ما   شودمیانجام    در  برای  دوباره  است  ممکن 

گویند ما نیز نهایتا  ها می؛ آن سازد مان را محدود ی آزادو   شودسنگین  

می این  آزادی به  از  بخشی  باید  »هر کس  که  به خاطرِ  ارسیم  را  ش 

کعمومیت   قربانی  .«ندفدا  ذرهاما  »عمومیت«  گری  خاطرِ  به  ای 

که من توافق را به خاطرِ »عمومیت« یا حتی   طورهماننخواهد بود،  

متعلق  به خاطرِ منفعتی    فقطمن    .امدادهنبه خاطرِ انسانِ دیگری انجام 

باید   گریبه آن رسیدم. اما در موردِ قربانی  خودخواهیخودم، از    به
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-که در قدرت کنم«چیزی را »قربانی میآن  فقطمطمئنا من گفت که 

 کنم.چیز قربانی نمیمن هیچ به عبارت دیگر  ،م قرار ندارد ا

است.  متصرف  که  است  ارباب  این  مالکیت،  به  بازگشت  برای 

خواهید ارباب باشید یا جامعه باید باشد!  انتخاب کنید که آیا شما می

دا بستگی  این  به  می این  آیا شما  که  کهرد  یا    ندهدار  خواهید  باشید 

پوش است. ! خودمدار دارنده است، سوسیالیست یک ژندهپوشژنده

بودن معنایی از فئودالیسم، معنایی از مالکیت گرایی یا بیپوشاما ژنده

را    خویشفقط سرورِتاکنون  سیستمِ فئودالی است که از قرنِ گذشته  

است  کرده  در  ؛عوض  را  و    »انسان«  است  داده  قرار  خدا  هر  مکان 

به عنوان تیولی از مرحمت خدا بود به عنوان تیولی از جانِب   آنچه

اینکه ژندهانسان می گراییِ کمونیسم توسطِ اصلِ بشری پوشپذیرد. 

شود، در باال  ده می ی پوشیِ بسیار رسانمطلق و ژنده  گراییِپوشبه ژنده

اما   داده شد؛  راباید    انزمهمنشان  ژنده هم    این  که چگونه  -گفت 

. سیستمِ  خواهد دادگرایی نتیجتا فقط به قلمرو خود تغییرجهت  پوش

زمین لگدمال شد که    در انقالب کامال به درونِ  چنانآن   قدیمفئودالیِ  

همه زمان  آن  بیاز  ارتجاعی  کارهای  همیشه ی  و  است،  مانده  ثمر 

ز باید خود را  اما رستاخیز نیماند، چون مرده، مرده است؛  ثمر میبی

اینبه عنوان حقی ثابت کند، و  مسیحی  تاریخ  ثابت قتی در  نیز  گونه 
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فئودالیسم   که  چرا  است:  دیگر  کرده  جهانی  بدنی  در  با  دوباره 

 کند، فئودالیسمی تحتِ تبعیِت »انسان«.یافته ظهور می تجلیل

فکر  درست  تاکنون  مومنان  بلکه  است،  نشده  نابود  مسیحیت 

ممی فرض  که  آن  یکردند  علیه  نبردی  هر  و    قط فکردند  تطهیر  به 

شده    تاییدِ تجلیل  تنها  او  که  چرا  کرد؛  خواهد  خدمت  مسیحیت 

»مسیحیِت   و  همان  پدیداراست،  بشری«  هنوز  ا   مسیحیتِ  ما  ست. 

کسانی که احساسی بدتر بریم، و  مسیحیت به سر می   کامال در عصرِ 

غیرتمندانهدرباره که  هستند  کسانی  دارند  آن  مشارکت تر  ی  همه  از 

تا آمی بیشتر بشری باشد،  کنند  ن را »کامل« کنند. فئودالیسم هر چه 

است؛   عزیزتر  ما  هنوز   ایم،اقلیت   که  ماچون  نزد  این  داریم  اعتقاد 

این گیریم و  می  برای قلمروِ خودپرواتر  ما آن را بی  .فئودالیسم است 

تر  »مطلق  آنچه  ،زمانی که »بشر« را کشف کردیماندیشه را داریم که  

 ایم. یافتهرا  تعلق داشت  ماخودِ  بهاز همه« 

می او لیبرالیسم  اما  بدهد،  من  به  را  است  من  آنِ  از  آنچه  خواهد 

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  دستقابل انقالبست!  باارزشِ  کارِ  معنا انسان،  این  به   ،  

آن  ا و  این  به  مرا  من،  درونِ  انسانِ  که  به می  مستحقست  من  کند؛ 
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به عنوان این انسان، مستحق نیستم،   به عبارت دیگرعنوان یک فرد،  

را   حق  این  انسان  میبلکه  مستحق  مرا  و  ازاینسازددارد  من .  رو 

 طور که من ق باشم؛ اما همان به خوبی مستحبه عنوان انسان  توانم  می

از   انسانی  م اانسانبیشتر  یعنی  است    خاص،  ممکن  حق  آن  هستم، 

من،   همین  از طرف برای  برای  شود.  مضایقه  همین شخِص خاص 

شان را  د، قیمت کنیهدایای خود پافشاری می  ارزشِدیگر اگر شما بر  

ید،  باال ببرید، به خود اجازه ندهید که مجبور شوید زیر قیمت بفروش

 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« 

 عزیزم گوید، من زندگیِشجاعی تقلید کنید که می  بلکه از آن انسانِ

را  ا)دارایی با  یمم(  را  آن  نباید  دشمن  ارزان   ایمعاملهفروشم، 

کموآن   .شودصاحب   معکوسِ  شما  چیزی وقت  عنوان  به  را  نیسم 

داده »داراییِ خود را رها    سخن  .ایددرست تشخیص  نیست که  این 

 !« را دریابیدداراییِ خود  ارزشِکنید!« بلکه این است که »

از  »بلکه    ؛آپولو نه »خود را بشناسیدِ«    ،ی ما زمانه ی  بر ورای دروازه

 ده است. !« نوشته ش یدآورخود ارزش بیرون 

و    -مالکیِت بیگانه وجودِ  خواند. اما  دزدی« میپرودون مالکیت را »

می   فقطاو   سخن  مالکیت  این  مورد  چشم  -گویددر  پوشی،  با 
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نخواهد   کمتر  تحقیر  و  یک  شد واگذاری  آن  چرا    هدیه؛  به است. 

به عنوان قربانیِ یک سرقِتآنحالتی   ترحم بطلبیم،   قدر احساساتی 

فقط    وقتی هدفرد  ترسو  دهندهیهیک  و  احمق    وقتیچرا    ؟است ی 

؟  اندازیم   آناندوباره خطا را به دوشِ  ،  کننداز ما سرقت می   دیگران

سرقت  دیگران  از  که  هستیم  خطا  حاملِ  خودمان  ما  که  حالی  در 

فقرا  نمی انسانکنیم.  وجودِ  خاطر  به  باید  که  ثروتمند هستند  های 

 سرزنش شوند.

شمگین  خ  بیگانهبلکه از داراییِ    دداردر جهان هر کس نه از آنچه  

سازیِ  کنند بلکه به بیگانه شود. آنان در واقع به دارایی حمله نمیمی

  بیشتر را    دارندخواهند قادر باشند که آنچه  کنند.  میدارایی حمله می 

می کمتر؛  نه  همهبخوانند  که  را  خواهند  بخوانند.    ماِل خودشانچیز 

بیگانه ها  آن علیه  نتیجه  یا  جنگندمی  یسازدر  بخواهیم،  ای  واژه  اگر 

خود  در آنجا چگونه به    .بیگانگیشکل دهیم، علیه  مشابه با مالکیت  

ها به جای آنکه امر بیگانه را به چیزی از آنِ خود کنند؟ آنکمک می

دهند،   شکل  بازییبتغییر  که می  فقطو    کنندمی  طرف  خواهند 

ی بشری. شما  امعه ج   مثلی دارایی به حزب سومی واگذار شود  همه

امرِ   بارِ دوم پشتیبانی میاز  به    ؛ کنیدبیگانه برای  بلکه  نام خود  به  نه 

چیز و همه  است   ی« کنده شدهخودمدارنام حزبی سوم. اکنون رنگ » 

 ست! ابسیار واضح و بشری 
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-این است »ماهیِت مسیحیت«، همان؛  گرایی پوشمالکیتی یا ژندهبی

ا ادیان  تمامیِ  ماهیِت  که  )طور  دیگرست  عبارت  ماهیِت   به 

در »دینِ مطلق« خود 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 

مبارزهمبارزه داریم،  مالکیت  علیه  کنونی  می  ایی  تا که  خواهد 

کامل کند: بشریتِ بودن را  مالکیت و بی  برساند به پیروزی    »انسان« را

»مسیحیِت   اما  است.  مسیحیت  پیروزیِ  نتیجتا  «  پدیدار پیروز،  نیز 

به  یا  جانبه   همهسیستمِ فئودالیِیک  فئودالیسمِ کامل شده است.  همان  

 پوشیِ کامل.ژنده عبارت دیگر

 فئودالی؟دوباره علیه سیستمِ  «قالبیان»بار دیگر یک پس قطعا 

به   نباید  شورش  و  اولی انقالب  شوند.  نگریسته  مترادف  عنوان 

-ی براندازیِ شرایط، براندازی وضعیت یا شرایطِ تاسیسدربرگیرنده

کنشِ  جامعه  شده،   یک  اساس  این  بر  و  است  دولت    یا   سیاسییا 

ش یک اناباجتست؛ دومی مسلما به خاطرِ تبعاتِ غیرقابلا اجتماعی

ها  ضایتی انسانیت است، اما نه از آن بلکه از ناروضع  در  شکل  ییرتغ

می  آغاز  خودشان  طغیانِ  از  بلکه  نیست  مسلحانه  طغیانِ  یک  شود، 

افراد است، یک برخواستن است، بدون توجه به چیدمانی که از آن 
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انقالب به هدفِ  بیرون می  جدید بود؛ شورش ما را    چیدمانیجهد. 

دهیم که مدیریت شویم، بلکه  ناجازه  کند که دیگر  ایت می به این هد

را کنیم،    خود  امیدِ  شورشمدیریت  بردرخشنده  هیچ    ای ای 

نمی تعیین  مبارزه»موسسات«  تاسیس کند.  امر  علیه  نیست،  ای  شده 

تاسیس  امر  شود،  شکوفا  اگر  میچون  فرو  خودش    این ریزد؛  شده 

. قرار گرفته است اسیس  خارج از امرِ تاست که  نیروی کارِ من  فقط  

م تاسیساگر  امرِ  آن  ن  کنم،  رها  را  پوسیدن  شده  به  و  است  مرده 

شده  طور که مقصودِ من براندازیِ نظمِ تاسیسپیوندد. اکنون همان می

بلکه   یا    فرارویِنیست  سیاسی  کردارِ من  و  هدف  است،  آن  از  من 

)همان  بلکه  نیستند  بهاجتماعی  فقط  که  قلمرو   سوی  طور  و    خودم 

 اند. خودمدارانهکرداری  اند( هدف وخودم هدایت شده

خواهد که  بسازد، شورش می  چیدماندهد که فرد  انقالب دستور می 

باید    قانون اساسی. چه نوع  خود را تعالی بخشد  و  به پا خیزداو  

کند، و تمامیِ  انقالبیون را مشغول می   این پرسش فکرِ  ؟انتخاب شود

اساسی   های قانوننون اساسی و پرسشقا   ی سیاسی با مبارزاتِدوره

می همانکف  شکلی ط کند،  به  نیز  اجتماعی  استعدادهای  که  ور 
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-ازاینو    1های اجتماعی نوآور بودند )فاالنژتریدمان چ یرمعمول در  غ

 کوشد تا بدون قانون اساسی باشد. می اما  2شورشی .( دست 

ناگاه  م،  گردای میدر حالی که برای شفافیِت بیشتر به دنبالِ مقایسه

ی بدی از نگاه لیبرال این نکتهرسد.  م میاذهنمسیحیت به  تاسیسِ  

آناندرباره که  است  نخست  مسیحیانِ  مدنیِ    ی  نظمِ  از  اطاعت 

، که تصدیقِ اولیای ملحدِ امر  کردندشده را موعظه می کفرآمیزِ تاسیس 

نمودند  توصیه  که    را  کردند  ایراد  را  فرمان  این  نفس  به  اعتماد  با  و 

با این حال در همان زمان    .و بدهید«به ا نچه از آنِ امپراتور است راآ»

اندازه   به  ناآرامچه  برتریِ رومی  علیه  یهودیان و حتی  پا خاست ی   ،

یاغی رومی چه  خودشان  خودشان گریها  موقِت  حکومِت  علیه  ها 

آن   بود!  معمول  چه  سیاسی«  »نارضایتیِ  آنکه  خالصه  دادند!  انجام 

هیچ آن  چیز  مسیحیان  کنار  »تمایبا  آنان  شنیدند؛  ینماز  لیبرال«  الت 

 
یه طراحی شد نوعی ساختمان بود که برای اجتماعی اتوپیایی توسط چارلز فور 1

گنجایش   کار    2000تا    500که  مشترک  منفعتی  در  هم  با  که  داشت  را  نفر 
 م.  –گرفته شده است. کردند. نام آن از فاالنژ نام واحد نظامیِ یونانِ باستان  یم
نیست  2 بخش    بد  این  در  آمریکا،  در  کتاب  انگلیسیِ  مترجمِ  که  بداند  خواننده 

گوید به دلیل محافظت از خودش در برابر  یم  آندهد که در  یمزیرنویسی ارائه  
ی »شورشی«، باید تاکید کند که این واژه  واژهی استفاده از این  مجرمانه مصداق  

ت نه به معنای محدود سب و معادل لغت انتخاب کرده اسی منارا به دلیل ریشه
 .م –آن که در نظر قانون کیفری استفاده از آن مصداق جرم است. 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

650 

 

طور که آمدند. زمان از نظر سیاسی چنان چرخیده بود که همان نمی

ترین حالت برای متهم  موفقکردند  در انجیل گفته شده، مردم فکر می

رامسیحیت    گذارِیان بن  کردنِ او  که  است  دسیسه  این  خاطر  های  به 

 دهدیاین حال همان انجیل گزارش مو با    سیاسی به محکمه بکشند

که او دقیقا کسی بود که کمترین نقشی در این کارهای سیاسی ایفا  

گونه که  آن   ،یب نبودفرعوام گرا، یک  کرد. اما چرا او یک انقالبنمی

دیدند؟ چرا او یک لیبرال نبود؟ چون  یهودیان با خشنودی او را می

با تغییر  انتظارِ  او   ی نداشت و نسبت به همه  شرایطهیچ رستگاری 

او  بی  تجارتاین   بود.  سزار  تفاوت  انقالبمثل  نبود  یک  بلکه گرا 

براندازِ دولت، بلکه کسی که   نه یک  باال    خودیک شورشی بود؛  را 

ی »همچون مار  برد. به همین دلیل است که برای او بیشتر مسئله می

نچه از  »آموردِ خاصِ    ، که همان معنایوجود داشت   1هوشیار باشید« 

ی  ؛ چون او هیچ مبارزه کندبیان میبه او بدهید«    آنِ امپراتور است را

تاسیس  اولیای  علیهِ  سیاسی  یا  بلکه  شدهلیبرال  نداشت،  امور  ی 

تا  می طرف    راهِ خواست  از  آسیب  یا  مشکل  ایجادِ  بدونِ  را  خود 

طور که نسبت به  هماناش  دشمناننسبت به  برود.    پیشاولیای امور  

خواهد، و فهمیدند او چه می، کسانی که نمیتفاوت بودبی،  حکومت 

آنمی  فقطاو   با  بایست  اما  دارد.  نگاه  دور  مار  هوشیاریِ  با  را  ها 
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-ی یاغیانِ عمومی نبود، با وجود آنکه یک عوام وجود آنکه سردسته

انقالب یک  یا  نبود،  فریب  باستانی( گرا  مسیحیانِ  از  هرکدام  )و  او 

ه  از  بیشتر  آن مه بسیار  یک  ی  که    شورشیها  ورای  بود،  را  خود 

. رسیدش میاتر از حکومت و دشمنانچیز باال برد و به نظر برینهمه

ها بدان مقید بودند، معاف کرد، و کسی و خود را از هر آنچه که آنا

که   قطع    زمانهمبود  را  کفر  جهانِ  کلِ  زندگیِ  البته  منابعِ  که  نمود، 

به این دلیل  دقیقا ی آن بپژمرد.ر نتیجه بایست دشده میدولتِ تاسیس

 آورِ، دشمنِ مرگاز خود بیرون دادشده را  امر تاسیس  یِکه او واژگون

نابودکننده و  را  آن  آن  که  چرا  بود؛  آن  واقعیِ  و ی  کرد  محصور 

معبدِ  نفس  بهاعتمادبا  و  پروا  بی کشید،    خودساختمانِ  آن  حول  را 

 .داشته باشد گانشدمحصور یها بدون آنکه اعتنایی به درد

که برای نظمِ  نظمِ مسیحی نیز همان اتفاقی رخ خواهد داد    آیا برای

دادکفرآمیزِ جهان   نمیرخ  به سرانجام  قطعا  انقالب  اگر  ؟ یک  رسد 

 در ابتدا یک شورش به پایان نرسیده باشد! 

خواهم ی من با جهان به چه هدفی نشانه رفته است؟ من میمراوده

خواهم  می  نتیجتا د، و  نتیجه باید داراییِ من باش  از آن لذت ببرم، در

آن   خواهم نه برابریِانسان را می  شوم. من نه آزادیِ  بَرندهکه آن را  

قدرتِ  تنها  من  آن   خودم  را؛  ورای  میرا  میها  که خواهم،  خواهم 
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کنم. و اگر   ای برای لذتماده  به عبارت دیگریِ خود،  ها را دارایآن 

زندگی    رویهای  وقت حتی قدرت، خب، آن در این کار موفق نشوم

نگاه داشته  از آنِ خود  و مرگ را، که کلیسا و دولت برای خود  اند، 

بیوهمی آن  افسر خوانم.  روسیه،    ی ی  با  جنگ  در  آنکه    پسکه  از 

ش را با ااز آن درآورد و کودکپایش با شلیک کنده شد، جوراب را  

تا مرد، آن بیوه را آن خفه کرد و سپس در کنار جسد خونریزی کرد  

داند که اگر آن  چه کسی می   ی نشان زد.کشکودکیادگار از    باید به

کودک زنده مانده بود، چقدر ممکن بود »برای این دنیا مفید باشد!«  

می زیرا  کشت  را  او  با  مادرْ  و  آرامش  در  بمیرد.   رضایتخواست 

 احساساتیِ شما واقع شود،   شاید این موضوع همچنان مورد قضاوتِ

نمی آن شما  چگونه  که  بگذار   دانید  کنید.  بازخوانی  این  از  بیش  را 

این  برای  مثالی  عنوان  به  را  آن  خودم  طرف  از  من  باشد؛    چنین 

-ی من با انسانی رابطهدرباره  منبرم که رضایِت  به کار می   موضوع

درمیم میها تص من،  اینکه  و  به حقارت، حتی هر    گیرد،  دسترسی 

 کنم.مرگ را انکار نمیقدرتِ روی زندگی و 

به صورت کلی باید گفت که این یک   یف اجتماعی«وظای »رهدربا

، در دهدرا به من می  دیگری نیست که جایگاهِ من در برابر دیگران

کند،  ها را به من تجویز نمیی من با انساننتیجه خدا و بشریت رابطه

می را  جایگاه  این  خودم  به  من  میبلکه  موضوع  این  به تدهم.  واند 
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چشم این نحو  ه گیرتری  من  شود:  بیان  به   ای وظیفهیچ  گونه  نسبت 

-حتی نسبت به خودم هم فقط زمانی وظیفه پیدا میدیگران ندارم،  

ی محافظت از خود و درنتیجه خودکشی نکردن( که کنم )مثال وظیفه

وجودِ   از  را  نامیرا  روحِ  یک  )یعنی  کنم  متمایز  خودم  از  را  خودم 

 دست(. کنم و ازاینام جدا زمینی

دیگر   هیچ  من  برابر  در  را  نمی خود  حقیر  و  قدرتی  را  کنم،  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  باید یکی از    فقطها  ؛ هرکدام از آنسازمها را مطیع  آن 

شکاری قدرت   طور که یک سگِبرم، همانب  پیشم 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 طریقِ من وجود دارند؛    هابت کاهم.  ی مکند  خدمت می

آن دوباره  تولیدِکه    ست ا خودداری  ی  آن مکنها  وجود ،  دیگر  وقت 

»قدرت واالتر«  ندارند:  من    فقطهای  که  دارند  وجود  طریق  این  از 

 کنم.میو خود را پست  دهممیها را تعالی آن 

ی من با دنیا این است: من دیگر هیچ کاری برای آن »به  نتیجتا رابطه

کنم، بلکه  سان« نمیکنم، من هیچ کاری »به خاطرِ ان خاطرِ خدا« نمی
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می ان آنچه   میجام  خودم«  خاطرِ  »به  را  به  دهم  دنیا  بنابراین  کنم. 

این  ، در حالی که ویژگیِ نظرگاهِ دینی  خواهد کردتنهایی مرا راضی  

هم  ا را  بشری  و  اخالقی  امرِ  من  که  آن  ست  از  در  که  دهم،  قرار 

  یا   ( رپرهیزگا  میلِ  یکمدارانه )آرزوی دینیک  چیز  همه  ی آننتیجه

-مییافتنی باقی  ندست ای دیگرجهانی، چیزی  مسئله  به عبارت دیگر

بدین ماند یک  .  اخالقیِ  جهانِ  انسان،  عمومیِ  رستگاریِ  است  سان 

هیچ  ».  دست ازاینی خودمداری، و  ابدی، خاتمه  عشقِ عمومی، صلحِ 

نیست« کامل  جهان  این  در  عبارتِ  نیکی    .چیز  این  از   بخت یرهتبا 

می  جهان نزدیکشوجدا  به  و  به    شانخداوند  نزد  کانمترین  د  یا 

مغرورش   ویس می  ان»خودآگاهیِ«  دنیای  پرواز  این  در  ما  اما  کند. 

می  چون  »ناکامل«  همچنان  علی مانیم،  ناکاملی  این  از  میرغمِ  توانیم 

 شخصی استفاده کنیم. آن برای لذتِ

دربرگیرندهمراوده جهان  با  من  بنابرای ی  و  آن،  از  بردن  لذت  ن  ی 

برا آن  کردنِ  لذت شمصرف  از    مراوده،ست.  اخصی  ی  بردنِ  لذت 

 است، و به لذتِ شخصیِ من تعلق دارد. جهان
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III. ِشخصیِ من  لذت 

 

اندیشه را جز برای ما در مرزِ یک دوران ایستاده  ایم. جهان تاکنون 

داد. چه تمام اهمیت میزندگی انگاشت، به یمبه هیچ  زندگی کسِب

این جهان بست یفعالاین   برای زندگی در  باشد، چه  ها  داده شده  ط 

موقتی   برای  چه  دیگر،  جهانی  اینکه    وبرای  چه  ابدی،  برای  چه 

داشته  آرزوفردی   روزانه«  »نان  )ی  روزانهباشد  ما »نانِ  به  را  مان 

»نانِ خداوند، که    ، ( چه »نان مقدس« )»نانِ حقیقی از بهشت«1بدهید« 
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(، 6حنا؛ »نانِ زندگی«، یودهدزندگی میآید و به جهان  از بهشت می 

 -عزیز« مراقبت کند یا از »زندگیِ ابدی«   چه اینکه کسی از »زندگیِ

هیچاین اهمیت   کدامها  و  تالش  نمی  دادنمقصودِ  تغییر  در  را  دهد، 

-ایش گرست. آیا  زندگی    نمایان است که این مقصودی موارد  همه

می   های اعالن  را  خود  دیگری  جور  اکنون  کنندمدرن  مردم  ؟ 

هیچمی که  شرمسار  خواهند  زندگی  ضروریاتِ  ناگزیرترین  از  کس 

د؛ و از طرف نها حسِ امنیت داشته باشنآ کس نسبت به  همه  ونباشد  

آن  می دیگر  آموزش  حضور ها  برای  را  زندگی  این  انسان  که  دهند 

ت برای  را  جهان  این  و  بدونِ  داشتن  دارد،  یافتن  هیچ   آنکهطبیق 

 .بدهد ای به دیگراندهاهمیِت بیهو

این موضوع را از سوی دیگری در دست بگیریم. زمانی که  بگذارید  

زند تشویشِ  فقط  ماندنکسی  راحتی    ه  به  را  دارد،  زندگی  در لذتِ 

ست،  ابرای زندگی    اشکند. اگر تمامِ دغدغهراموش می فاین نگرانی  

او از   «،زندگیِ عزیزم را داشته باشماین  »فقط    این است کهش  و فکر

استف کامل  طور  به  نمینیرویش  دیگر کند،  اده  عبارت  زندگی   به  از 

نمی میلذت  لذت  زندگی  از  اما چگونه کسی  در مصرف برد.  برد؟ 

آن که شخص    ؛کردنِ  شمع  آن  در سوزاندنهمچون  از  استفاده  اش 

  این کند و در نتیجه از خودش، از  کند. فرد از زندگی استفاده میمی
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با    شخِص کردنِمصرزنده  می   ف  استفاده  و خودش  لذت  .  ندکآن 

 مصرف کردنِ آن است.  بردنِ از زندگی

از زندگی هستیم! و دنیایِ مذهبی چه   لذتِ اکنون ما در جستجوی  

حقیقی، زندگیِ    کار انجام داد؟ او به جستجوی زندگی رفت. زندگیِ

دست آوردن هشود؟ چگونه قابل بشامل چه می  دست،ازاینو  متبرک  

دیل به چه بشود تا انسانی  سان باید چه کار انجام دهد و تباست؟ ان

او   باشد؟  زنده  احقیقتا  میچگونه  کامل  را  تکلیف  این ین  کند؟ 

دهند که پرسشگران هنوز به  هایی مشابه نشان می ها و پرسشپرسش 

قیقی، در معنای زندگیِ ، یعنی خودشان در معنای ح خودشان دنبالِ  

اشم ستم کف و سایه است، آنچه باید بگردند. »آنچه من ه حقیقی می

برای جستجو به    ی سخِت اخالقیاتوظیفه«.  خودِ حقیقیِ من است 

درک برای  تولیدش،  برای  خود،  این  می ادنبالِ  تاسیس  شود،  ش، 

برخیزد،  می  فقطکه  ای  وظیفه دوباره  تا  می  فقطمیرد  تا  زندگی  کند 

 . کند تا زندگی حقیقی را بیابدزندگی می  فقطبمیرد، 

و شوم  مطمئن  خودم  از  که  خود  زمانی  دنبالِ  به  نگردم،    دیگر 

من    وقت است کهآن  من واقعا داراییِ خودم هستم؛ است که  وقت  آن 

استفاده   از خودم  نتیجه  در  دارم،  را  می  و  کنممیخود  از لذت  برم. 

ام را پیدا کنم هنوز باید خودِ حقیقیتا زمانی که فکر میطرف دیگر  
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  رسد میو به اینجا    ؛ توانم در خود به آرامش برسممیوقت نهیچ   ،کنم

یک امر روحانیِ دیگر، به عبارت دیگر نه من بلکه مسیح یا  دیگر  که  

شبح امر  خود  یک  یک  حقیقی،    مثل)گون،  ازاین  ماهیت انسانِ  -و 

 کند. می( در من زندگی دست 

را   پهناور  فاصله این دو دیدگاه  دیدگاه  . در  سازداز هم جدا میای 

سقد به  من  می  وییمی  دخود  در  خود روم،  از  من  جدید  یدگاهِ 

کنم؛ در اولی من تمنای خود را دارم، در دومی من خود را  شروع می

دیگری دارد با آن    داراییِکنم که کسی که  گونه می دارم و با خودم آن 

از خودم لذت میآن   ؛کندمی باشد  دیگر  گونه که خوشایندم  به برم. 

 کنم«. در آن »اسراف میترسم بلکه نمیخود  زندگیِ خاطرِ

دست  هکه چگونه شخص زندگی را باین نیست  از این پس پرسش  

بلکه   می  شکلاین  به  پرسش  آورد،  کهمطرح  چگونه شخص    شود 

برد؛ نه اینکه چگونه باز آن لذت  چگونه  کند،    اسرافتواند آن را  می

باید خودِ حقیقی ونه  اش را در خودش تولید کند، بلکه چگشخص 

 را زندگی کند. کند تا خود خود را منحل می 

میایده دیگری  چیز  چه  خودِ ال  برای  جستجو  جز  باشد  تواند 

خدارفاصله همیشه   دنبالِ  به  شخص  می؟  هنوز  ودش  نتیجتا  گردد، 

نیست؛   باشد آرزو    د بای یمشخص به سوی آنچه  وقتی  خود را دارا 
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ند و هزاران سال ک. شخص در تمنا زندگی مینیستآن  نتیجتا  دارد،  

کامال    لذتزندگی کرده است. زندگی در    امیددر  در آن،  است که  

 ست!اچیز دیگری 

فقط کسانی احتماال  این  می  آیا  پرهیزگار خوانده   شودرا شامل  که 

همه می این  خیر،  را  شوند؟  کسانی  میی  بهشود  شامل  ی دوره  که 

شدنِ انسان  جدا  حتی  دارند،  تعلق  لذتتاریخ  برای آنی  گراهای   .

د، و هجوم جهان  ن شوبه یک یکشنبه ختم می ها نیز روزهای کاریآن 

رویای خشنودیِ عمومی برای بشریت؛ و به  به رویایِ جهانی بهتر،  

ایده یک  به  خالصه  طور  اما  به  این  ال.  خاص  طور  فیلسوفان  به 

-ها به چیزی غیر از ایدهپرهیزگار مخالفت دارند. آیا آن   که با  هستند

دیگ اندیشیدهالی  چیزی  آیا  اند؟  ر  مطلق برای  خودِ  از  غیر  به 

ها چیز جز اینو هیچ  1ست ا  جاهمه اند؟ تمنا و امید  یزی کردهربرنامه 

 من، آن را رومانتیسیسم بنامید. نیست. برای 

از زندگیاگر   بر  لذت بردنِ  به    زندگی   تمنایِ  چیره شدن  امید  یا 

باید  ازندگی   را  ست،  دوگانهاین  معنای  بشکند درهمش  ادر 

شیلرنهما که  »ایده  گونه  میدر  نشان  زندگی«  و  فقرِ ال  باید   دهد. 

 
کنیید و شییخص در تمنییا زنییدگی می  اشاره به این جمله در پییاراگراف قبییل: »  1

 م. -  .ده است«هزاران سال است که در آن، در امید زندگی کر
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ایده امر  کند،  خرد  را  دنیوی  و  را  روحانی  روزانه  نانِ  به  نیاز  و  ال 

می آنکه  کند.  زندگیمنقرض  را  خواهد  تا  خرجاش  را    آن  کند 

و  نمی  سازدطوالنی   ببرد،  لذت  آن  از  هنوز    کسآنتواند  در  که 

و  جستجوی ندارد  را  آن  است  خودش  اندکی   زندگیِ  همان  به 

 1. «اندمتبرک فقیران » اما فقیرند، تواند از آن لذت برد: هر دومی

هستند، هیچ قدرتی روی زندگیِ  ی زندگیِ حقیقیکسانی که گرسنه

را  کنونی آن  باید  بلکه  ندارند،  ب  بهشان  زندگیِ  ههدفِ  آوردن  دست 

ین فعالیت ن را تماما برای این اشتیاق و ا حقیقی به کار برند، و باید آ

وقف آن  کنند.  که  شدهقربانی  امید هایی  دیگر  جهانِ  در  زندگی  به 

کنند،  دارند و به این جهان صرفا به عنوان تدارکی برای آن نگاه می

شان، که آن را صرفا در خدمِت امید  گذاریِ زندگیِ زمینیاین خراج

قرار می بهشتی  بهبه وجودِ  کامال    دهند،  است   مجزاییطورِ   . آشکار 

را کمتر  ها  و روشنفکرترین   هاتریناگر منطقی  ایمبسیار به بیراهه رفته

بسیار  بپنداریمگری  خودقربانیدرگیرِ   جامعِ  اهمیِت  است  قرار  آه،   .

حقیقی«  بیشتری   »زندگیِ  بهدر  نسبت  شود  زندگیِ   یافته  آنچه 

برای آنکه مفهومِ لیبرال    –ش را دارد. اکنون  ا»بهشتی« شایستگیِ بیان

ف به  را  کنیم  بحث ورا  یا-  وارد  »بشری«  زندگیِ  بشری«    آیا  »حقیقتا 
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ابتدا این زندگیِ    زندگینوع حقیقیِ   است؟ و آیا هر کسی از همان 

کند، یا ابتدا باید خود را با رنجِ بسیار تا  بشریِ حقیقی را هدایت می

به عنوان همین  حدِ   را  آن  آیا  باال بکشد؟  یا آن  دارد  زندگیِ کنونی 

آینده که تنها  آن به عنوان زندگی آینده تقال کند؟ زندگیِ    باید برای

می سهیم  او  در  آلوده زمانی  خودمداری  هیچ  به  دیگر  »او  که  شود 

دست آوردنِ زندگی  هبه خاطرِ ب  فقطدر این دیدگاه زندگی    .نباشد«

می زندگی  فقط  شخص  و  دارد،  ماهیتِ وجود  تا  ر  کند  به انسان  ا 

فقط به خاطرِ این ماهیت زندگی او    ؛شکلی زنده در خودش بسازد

ی  اش را به این خاطر دارد که به وسیله کند. شخص فقط زندگیمی

  سان بدین.  سازد آن، زندگیِ »حقیقی« را از هرگونه خودمداری پاک  

گونه که دوست دارد استفاده  اش آن از زندگی  از اینکهترسد  فرد می

 درست« خدمت کند.  ایبایست به »استفادهمی  فقط اوزندگیِ ببرد: 

ای در زندگی دارد؛  ، وظیفهتکلیفی در زندگید  به طور خالصه فر

اش درک و تولید کند، چیزی که زندگی فرد باید چیزی را با زندگی

وسیله و ابزار است، چیزی که بیشتر از این زندگی   برای آن فقطما  

است. فرد خدایی   مدیونرا به آن  اش  ارزد، چیزی که فرد زندگیمی

یک   او  از  که  زندهدارد  میطل  قربانیِ  بیب  فقط  قربانیِ کند.   ادبیِ 

انسانی با زمان از میان رفته است؛ خودِ قربانیِ انسانی با همان شدت 

قربانیانِ   عنوان  به  ساعت  به  ساعت  مجرمین  و  است،  مانده  باقی 
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کنیم به  خود را ذبح میگناهکارانِ پستْ کنند، و ما  عدالت سقوط می

انسان«، »بشریت«،    ی نوعِدهبانیانِ »آن ماهیِت بشری«، آن »ای عنوان قر

 شود.ها بت و خدا خوانده می و هر آنچه در کنار آن 

  -  مان را به آن چیز مدیون هستیم، در نتیجهی زندگاما از آنجا که ما  

خودمان  ما هیچ حقی نداریم که آن را از    -  ست ای بعدی  این نکتهو  

 بگیریم.

محافظه نمیارانهکتمایلِ  اجازه  مسیحیت  که  ی  مرگ دهد  به 

نیش که  باشد  این  آنکه هدف  مگر  آن  اندیشیده شود  از    ستانده اش 

شود و به زندگی و محافظت از خود به روش مطلوب ادامه دهیم. 

بیفتد و بر سرِ   اتفاقدهد که هر چیزی برای او یک مسیحی اجازه می

بیاید فق  اواو  اگر  با چانهبتوان  -یهودیِ مکار    -  ط  زنی به  د خود را 

  فقط   بلکهشد،  یا قاچاق کند؛ او نباید خود را بکُگرداند  بهشت وارد  

»آماده برای  کار  باید خود را حفظ کند و  آینده«  سازیِ سرمنزلی در 

است؛ »آخرین    نهفتهاو    کاری یا »تسخیرِ مرگ« در قلِبکند. محافظه

میا  از  برده می دشمنی که  از مسی»  1.شود، مرگ است«ن  را  ح قدرت 
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به   انجیل  با  را  فاسدنشدنی  هستیِ  و  زندگی  و  است  گرفته  مرگ 

 فاسدنشدنی بودن«، ثبات. » 1.ده است«یظهور رسان 

می را  درست  امر  نیک،  امر  اخالقی  در انسانِ  ابزاری  اگر  خواهد؛ 

ابزا  وقت آن   آن هدایت کند،سوی  دست بگیرد که او را به   رها،  این 

بلکه    اوابزارهای   خودِنیستند،  به  و  متعلق  درست  امرِ  نیک،  امر   

هستندازاین هیچدست  ابزارها  این  چون  .  نیستند،  غیراخالقی  وقت 

می  وقوع  به  آن  طریق  از  را  نیک خودش  هدفِ  هدف  خودِ  رساند: 

می  تقدیس  را  آنوسیله  میکند.  یسوعی  را  پند  این  اما ها  خوانند 

انسانِ اخالقی  ای«  »اخالق  وکمالتمام یک هدف یا   در خدمتِست. 

-میی امرِ نیک ایدهبرای  یاوسیلهکند: او خود را ک ایده عمل میی

  یا ابزارِ   یلهوسبالد که  یمطور که انسانِ پرهیزگار به خود  ، همانسازد 

اخالقی به   ست که دستوراتِ ا مرگ بودن آن چیزی    خدا باشد. منتظرِ

خودت آن را به  خودت  د؛ این که  نکنمیعنوان امر نیکْ مسلم فرض  

است:   بد  و  غیراخالقی  جایگاهِ  خودکشیبدهی  برابر  قضاوتِ   در 

کند به دار آن را ممنوع میین دیهی ندارد. اگر انسانِ توج اخالقی هیچ 

اید بلکه خداوند این  خاطر این است که »شما به خود زندگی نداده

و  کار   است  کرده  می  فقطرا  دوباراو  بگیرد«  تواند  شما  از  را  آن  ه 
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چه آجری از و  را بکشم    مچه خود  ی در این دیدگاه نیزحت)گویی  

را از    زندگیخدا به یک اندازه    ،ای کشنده بر من افتدسقف یا گلوله

در خودِ او  نیت مرگ را نیز    گونه نیست کهو اینمن نگرفته است،  

چون من   کند!(، انسانِ اخالقی آن را ممنوع میباشدمن بیدار کرده  

سرزمین  ی زندگ به  را  و  ام  من امدیون  دست ازاینپدری  »چون  م، 

در  نمی را  خوبی  هنوز  است  ممکن  آیا  که  انجام  یزندگدانم  به  ام 

نه«ی رسان یا  باشم  نبودِنیک    امرِوقت  آن البته    .ده  از   با  را  ابزاری  من 

می هماندست  خدادهد  که  جاودانه  وسیله   وندطور  من  اگر  را.  ای 

در  باشم،   نیک  می  اصالحِامر  خدمت  »خدانشناس«  شمن  اگر  ود؛ 

از   خداوند  می  یتوبهباشم،  لذت  به من  خودکشی  نتیجه  در  برد. 

اندازه شرارت، خدانشناسی  همان  دیدگاه ای  که  کسی  اگر  ش است. 

با  ادینی   او  بگیرد،  را  جان خودش  خداوندبیست  از  عمل    خبری 

اما اگر دیدگاهِ خودکشی اخال او در بیکرده است؛  خبری قی باشد، 

اخالقی عمل کرده است. مردم با این پرسش خود را ه، با بی از وظیف

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  قدر شیفته طور است(. اینکه او آنینا

ست؛  ااش را نیز به آن واگذار کرد قطعا اخالقی  زندگی  بود که حتی

 ست. اترسید غیراخالقی ی مش ااما اینکه او از ضعیف بودنِ شهوت
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شکل   اخالقی  درامِ  در  را  جهانی  تراژیکِ  تضادِ  تناقضاتی  چنین 

احساس  می و  فکر  اخالقی  باید  فرد  و  بتواند دهند؛  تا  باشد    داشته 

 . پیدا کندای به آن عالقه

می   آنچه نظر  در  نیک  را  اخالقیات  و  ضرورتا پرهیزگاری    گیرد، 

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 نگاه داشتنِ زندگی کارِ  ،که من تحِت اجبارِ هیچ وجودی نیستم 

 کند!« آزاد میاست. »جستن از این پل مرا 

زندگی ما  اگر  نگاه اما  زنده  خود  در  باید  که  هستی  آن  به  را  مان 

مدیون وظیفه ا داریم،  این  مایم،  براساس  سا  ی  را  زندگی  این  که  ت 

آن خودمان  خشنودیِ   با  سازگاری  در  را  آن  بلکه  نکنیم،  هدایت 

ی من و خواسِت من،  یشههستی شکل دهیم. تمامی احساسِ من، اند

 د. ن های من به او تعلق داررها و نقشهی کاهمه

داشته  سازگاری    شود باید با آناز مفهومِ آن هستی استنتاج می آنچه  

بسته شده است!   های متفاوتیبه چه شکلی این مفهوم  نطفه؛ و  باشد 

که   هادرخواست تصور شده است! چه    های متفاوتیبه چه شکلیا  

نیز چه موارد متفاوتی سازد؛ و مسیحی  مینبر محمدیان    هستیِ برتر

آن دو باید    شنود، پس چقدر شکلِ زندگییمکند که از او  فکر میرا  
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آنچه  ن واگرا شواز هم   به سرعت حفظ مید!  این است همگی  کنند 

 کند.  قضاوتما را  که هستیِ برتر باید زندگیِ

که  کنم  عبور می  گارانی پرهیز  ها از کنار آن جا به یاد گذشتههمهمن  

قرار  او  در کالمِرا  انشراهنمای زندگی را در خدا و کتابِ شانقاضی

به دوره، چون آن نداداده از توسعه تعلق دارندها  شده    سپری که    ای 

همان جایگاهِ  می   هاهشداست، و همچون سنگ درستی در  به  توانند 

بمانندثابت  بل  .شان  پرهیزگار  نه  دیگر  ما  عصر  وجود  در  لیبرال  که 

تواند از د، و خودِ پرهیزگاری نمیندست داررا در    آنان صحنهدارد،  

کند. اما  اش با رنگ لیبرال خودداری  یدهپررنگ ی  چهره  سرخ کردنِ

اینلیبرال نمی  ها  ستایش  کهرا  باشی قاض  کنند  خدا  در  و دشان   ،

راهنماییزندگی با  را  نشان  آشکار  الهی  کالم  بلسازندمیهای  که  ، 

می  میزان  انسان  با  را  آن کنخود  میند:  بلکه  ها  »الهی«  نه  که  خواهند 

 گونه زندگی کنند.ن ای»بشری« باشند و 

لیبرال   برترِ  هستیِ  انسانْ  انسانْ  ست، قاضیِ  است،  زندگی  این 

پرسش  هایراهنماییبشریت   یا  روح  نامهاو  اوست. خدا  مذهبی  ی 

»کامل انسان  اما  آاست  است،  روح«  نتیجهترین  جستجویِ  خرین  ی 

یا  طوالنیِ ر الوهیت«  یا »جستجو در ژرفای  در   به عبارت دیگروح 

 ژرفای روح است.
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باید بشری  ی ویژگیهمه تا  باید  د؛ خودِ شما  نباشهای شما  از سر 

باشیدینهمته   درون  هم    ؛گونه  دردر  هم  بشریت   ؛برون  و  که  چرا 

 ست. ا تکلیفِ شما

 وظیفه!-سرنوشت -تکلیف

شخ می آنچه  میص  بشود،  ک شود.  تواند  شده  ه  کسی  زاده  شاعر 

سطوح  است   بر  ایستادن  از  خوبی  به  است  ممکن  شرایط  قهرِ  را 

د، و بعد از مطالعات بسیار که برای آن  ی خویش بازدار واالی زمانه

کند،  تولید کند؛ اما او شعر تولید می کاملیهنریِ  آثارست، اضروری 

یک  می آنق   زنشخم خواهد  یا  خوشباشد  در  در  که  باشد  شانس 

کند.    بارگاهِ 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 

تواند خود را به عنوان فیلسوفِ دانشگاه یا فیلسوفِ دهکده است می

کند. کس سرانجام   ثابت  می   ذهنکندکه    آن  دنیا  این  آید،  به  با  که 

-یک موزی باشد، )همان  زمانتواند هم موضوع هماهنگ است و می

موقعیتی    هامدرسه طور که هر کسی   باشد در  دیده  نزد    ست کهارا 

بسیاری   این  نمونهخودش  از  بزندها  ی همشاگردها  همواره مثال   )

به    چه  تمرین و تعلیم رییسِ اداره شود،با    چهخرفت خواهد ماند،  
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مغزی   با  که  انسانی  کند.  خدمت  واکسی  عنوان  به  رییس  همان 

بی آمده،  دنیا  به  پرتعدادترین  وچونسطحی  را انسان  ی دستهچرا  ها 

ی زیستیِ  دهد. و چرا نباید همان تمایزاتْ خود را در گونهشکل می

همان دهند،  نشان  گونهانسان  هر  در  که  حیوانات   یطور  از  زیستی 

جا یافت  جود دارند؟ با استعدادتر و کم استعدادتر همهبدون تردید و

 . خواهند شد

توان هستند که نمی   مغزسبک قدر  ی آنی اندک در هر حال تنها عده

ها  ی انسانای را وارد کرد. از این رو مردم معموال همه ها ایدهدر آن 

می  نظر  در  دین  داشتنِ  توانایی  دارای  حتی را  که  حدی  تا  گیرند. 

است  آنایده  ممکن  به  نیز  را  دیگری  داد،  های  آموزش  به    مثالها 

فلسفه. برخی  حتی  موسیقیایی،  هوشِ  این  برخی  مآبیِ جا کشیشدر 

ها شود و کمونیست آغاز می  دست ازایندین، اخالق، فرهنگ، علم و  

عنوان   همهمی   مثالبه  تا  »مدرسهخواهند  با  را  عمومیچیز  ان« شی 

کنند.  پذدسترسبرای همه   این اعالنی عمومی شنیده مییر  شود که 

ها آن را مذهبی کنار بیاید؛ کمونیست تواند با بیی بزرگ« نمی»توده

ی بزرگ« بلکه مطلقا  گسترش دادند که نه تنها »توده   پیشنهاد به این  

 اند. چیز فراخوانده شدههمه به همه
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دین آموزش داده شده است،    ی بزرگ بهاین کافی نیست که توده

بشری    اکنون آنچه  »هر  با  را  خود  باید  واقعا  کند. ااو  اِشغال  ست« 

 کند.تر و فراگیرتر رشد میتی از این عمومیآموزش ح 

هستی می  بختینگونهای  شما  اگر  ذهنکه  براساسِ  تان توانستید 

می بزنید،  شما    بسیارتوانستید  جست  کنید؛  زندگی  -میخوشحال 

-نِ اردوها برقصید تا نیرنگمدیرانِ مدرسه و راهنمایا  سازِ  به  بایست 

به کار برید که   گونه  خودتان آن از    گاههیچبودید  خودتان  اگر  هایی 

نمی می.  ردیدکاستفاده  آنچه  را ضدِ  شما  اینکه  علیه  شما  خواهید و 

می نمیپیش  نیز  لگدپرانی  نهایتا  حتی  به کنید.  برند،  شما  خیر، 

،  نده شده است تان از بر خوارا که برای  پرسش  صورت مکانیکی این

ام؟ من چه خوانید: »من به چه چیز فراخوانده شدهیماز بر    نزد خود

تنها    بایستمیکار   شما  دهم؟«  از خود  این  ست ا  یکافانجام  را  ها 

که چه کار باید انجام دهید و چه کاری به    بگویندبپرسید تا به شما  

می شما   داده  ان   شوددستور  دکه  شما   تکلیفِتا    ؛هیدجام  بر   شما 

یا   شود،  زده  براساس اینکه  نشان  و  دهید  دستور  خودتان  به  را  آن 

کنید تحمیل  بر خودتان  روح  آن تجویزاتِ  به  وقت  .  معطوف  سخنِ 

بود خواهد  این  می  خواسْت  من  آنچه  که  که    را بایست  میخواهم 

 انجام دهم. 
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»هیچ به  فراخوانده  چیزانسان  هین«  و  است،  هیچ  شده  »تکلیفی«،  چ 

ندار  »تکلیفی«  طور  هماند،  »سرنوشتی«  حیوان  یک  یا  گیاه  یک  که 

گُن نمیدارد.  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

 تواندا که می تا آنج   به عبارت دیگرتواند مصرف کند،  شکلی که می 

راشیره زمین  اتر   ،ی  را    را  1هوای  خورشید  نور  بو  داخل  مکد.  به 

، بلکه از نیروهایش سازدنمی   برآوردهپرنده انتظاراتِ هیچ تکلیفی را  

گیرد و ها را میکند؛ او سوسکاستفاده میتا جایی که عملی است،  

دل خوشیِ  میابرای  آواز  گُش  نیروهای  اما  پرندهخواند.  و  در   ل 

نسانی که نیروهایش را به  ، و اهستندنیروهای انسان ناچیز  مقایسه با  

می می کار  را  گیرد  جهان  گُ  ترقدرتمندانه تواند  تحت  از  حیوان  و  ل 

که   دارد  نیروهایی  اما  ندارد،  تکلیفی  او  دهد.  قرار  که  تاثیر  جا  هر 

-آشکارشدن  در  تنها  شانهستی  چون  سازندمیخود را آشکار    باشند

است،   زند شان  مثلِ  نمیو  بیگی  تحملتوانند  را  کنند؛    جنبشی 

ثانیه حتی  اگر  که  نیست زندگی  زندگی  دیگر  بایستد،  »خبردار«  . ای 

 
ف  اتر 1 علم  غ  یک  یزیکدر  زمان  یلِگس  یبرا  ی مادیرواسطه  که  است    ی نور 
پر    پنداشتندیم را  است فضا  اکرده  امروزه  برا  یهنظر  ین.  پرتو   یکه  انتشار 

مح  یس،الکترومغناط د  یاتر   یطوجود  است  در   یست ن  ییرفتنپذ  یگرالزم  ولی 
  –ی نوشته شدنِ کتاب توسط فیزیکدانان عصر کالسیک مورد پذیرش بود. دوره

 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 وظیفهآن  این  ی دهند که 

که  گونه نیست. بلن ستفاده کند. بدینسان خواهد بود که از نیرویش اا

به در ابتدا  بدون آنکه به آن  کند  استفاده میهر کس واقعا از نیرویش  

کند: در همهاعنوان تکلیف نگاه  از  ی زمانش  اندازه  ها هر کس آن 

خورده باشد. به انسانِ کتک  داشتهتصرف  در  کند که  استفاده می   نیرو

می می گفته   که  بیشتشود  نیروی  فرد  کردمیاعمال    یربایست  اما  ؛ 

میفرامو اگر  ش  که  لحظهاو  کند  شدندر  تسلیم  اعمال   ،ی   نیروی 

آن    انجامِنیروهای جسمانی(، در    مثالرا داشت )  بیشتر  نیروی  کردنِ

نمی اگرشکست  حتی  برای   موضوع  خورد:  روحیه  دادنِ  دست  از 

 . برای یک دقیقه است   کمبودِ نیرویک  همچنان  یک دقیقه باشد، این  

دوچن و  تیز  باید  مطمئنا  مقاومتِ  نیروها  با  خصوص  به  شوند،  دان 

ها را کم دارد  آن  دشمنانه یا کمکِ دوستانه؛ اما جایی که فرد کاربردِ

نداشتن حضور  از  است  میممکن  فرد  شود.  مطمئن  نیز  تواند  شان 

آید؛ به  یرون نمیآتش را از سنگ بیرون کشد، اما بدون دمیدن هیچ ب

 ن نیز نیاز به »شدت« دارد.همین سبک انسا

به  اکنو را  همن  خودشان  همواره  نیروها  که  دلیل  طریق  از  ین 

میخودشان   نشان  استفاده  آنقابل  از  استفاده  برای  دستور  ها دهند، 

کند، ا  معنایبغیرضروری و   استفاده  نیروهایش  از  انسان  اینکه  ست. 
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-انی زماش است، و در همه کنشبلکه  اش نیست،  و وظیفه  تکلیف

برای آشکارکردنِ    ترساده ای  تنها واژه  ها واقعی و پدیدار است. نیرو

 نیرو است. 

ابتدا رزی حقیقی  همان از  این رز  این  ست، هماناطور که  طور که 

از همان ابتدا هم  ست، به همین شکل من  ابلبل همیشه بلبلی حقیقی  

برای    ام«یقیحق»انسانی   وقتی  اینکه  را  الیفتکبار  اولیننه  انجام  م 

 شوم. م، انسانِ حقیقی میکندیرم زندگی می به انتظاراتِ تق  و  دهممی

نشانه من  نامفهومِ  سخنانِ  حقیقی«  اولین  »انسانِ  یک  زندگیِ  از  ای 

آخر ا نفسِ  اوست،  نیروی  ریختنِ  بیرون  من  زندگیِ  تقالهایِ  ست، 

 نسان« است. من آخرین بازدمِ نیروی »ا 

، مقصودی برای تمنا نیست،  است   حقیقی در آینده واقع نشده  انسانِ

زمانِ ب در  واقعی  لکه  و  موجود  که  .  است   حال  هر  و  باشم  هرچه 

سفید، با اعتماد یا  ، لذت ببرم یا رنج کشم، کودک باشم یا ریشباشم

 ام.یقیحقدر شک، خواب باشم یا بیدار، من آن هستم، من انسانِ 

اگر   بشحتی  که  بیابم  را  کسی  آن  خودم  در  و  باشم  ریتِ  انسان 

غایی هدفِ  عنوان  به  آنمذهبی  است،  کرده  تعیین  هر  اش  هم  زمان 

ی  آنچه به ایدهخواهد بود.    من   آنِآنچه »بشریِت حقیقی« است، از  

داده می  نسبت  دارد.  بشریت  تعلق  به من  مثال آشود  زادیِ  به عنوان 
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آن را  و مردم    -اش نیاورده است  دست هنوز بهکه بشریت    را  تجارت

  - کننداستخراج مییت  بشر   ی طالییِاز آینده  گرافسونرویایی    چون

پیش هم  بینی با  می   اکنون از  خود  را  داراییِ  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 میشا ی خودمداری جایگزینِ آگاهی هاما غریز  ؛دهند دارند می

 مطبوعات نشان دادم.  همین را در مورد آزادیِ ترباال

میهمه که  را  آنچه  نتیجه  در  است  من  آنِ  از  من  چیز  از  خواهد 

شود  ی ستان پسده  من  می  باز  همه  از  باالتر  اما  از  گیرم؛  که  زمانی 

به می  سوی  خودم  دور  خراجگذاری  ر  ،شوم هر  خود  باز ا  همواره 

نیز  می  پس این  اما  من گیرم.  طبیعیِ  کنشِ  بلکه  نیست،  من  تکلیفِ 

 است.

بسیاری    ؛ست ا  یکاف نقطه اتفاوت  را  خودم  من  اینکه  در  ی ست 

نتیجتا  بین  آغاز ندارم،  را  من خودم  دومی  عنوان  به  هدف.  یا  سازم 

به خود   نسبت  »ماهیِت  ماهیتِام،  بیگانه هنوز  هستم،  حقیقیِ«   خود 

هستم، »ماهیِت  خود  این  به    و  نسبت  به  حقیقی«  است،  بیگانه  من 

نامِ متفاوتْ مرا دست می با هزاران  آنجا که  عنوان شبحی  از  اندازد. 

من هنوز من نیست، دیگری )مثلِ خدا، انسانِ حقیقی، انسانِ حقیقتا  
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  دیگری   ،است   ( مندست ازاین آزاد و    پرهیزگار، انسانِ منطقی، انسانِ

 خودِ من است.

خودم را به دو بخش تقسیم ی که هنوز از خودم فاصله دارم، در حال

ناپذیر است و باید تکمیل شود بخشِ  کنم، هر کدام که دسترسیمی

ناحقیقی  احقیقی   که  آن بخش  غیرروحانی،  است.  بخشِ  یعنی  ست 

. آن دیگری، آن حقیقی باید انسانی گرددباید به عنوان قربانی ارائه  

کاملِ شود که »روح، ماهیِت  ت گفته میوقکامل، یعنی روح شود. آن 

یا »انسان تنها به شکل روحانی به عنوان انسان وجود    «،انسان است 

یورشی طمع اکنون  این  دارد.«  گرفتنِ  برای  دارد،  کارانه  روح وجود 

گذارد؛ و در حالی که با آن خود را را در کیفی می خودشگویی فرد 

 کند. م میکند، آن را، کسی که هست را، گتعقیب می

یافتنی را دنبال ندست خودش را، آن    زدهوفانط  طور که فردِو همان

گونه  ها را آنکند، به همین ترتیب قانونِ مردمِ زیرک را که انسانمی

هس میکه  حقیر  بگیرید،  می تند  ترجیح  و  آن شمارد  که  را  دهد  ها 

تعقیِب آن  در  هرکدام  دلیل  همین  به  و  بگیرد؛  باشند  باید  که   گونه 

هایی برابرِ کند تا همه را انسان یباشدش است و »تالش م-خودِ باید

 1. احترام، برابرِ هم اخالقی و منطقی سازد«هم مستحق، برابرِ هم قابل

 
 م.  –کمونیست سوییس  حزباز  1
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انسانآری،   آنچه  »اگر  می می  بایدها  آنچه  باشنبودند،  د  توانستند 

بودند، همه همدیگر را مثل میها منطقی  ی انسانبودند، اگر همه می

دوست  ب بود.وقآن   «،داشتندمیرادرانی  بهشتی  زندگی   1ت 

انسانخوبیاربس می،  آنچه  میها  باشند،  باشندبایست  آن توانند  ها . 

ها چه توانند باشند! و آننه بیشتر از آنچه می چه باید باشند؟ مسلما  

توانند، آنچه شایستگی و توانند باشند؟ دوباره نه بیشتر از آنچه می می

،  ها واقعا هستند که آن  این چیزی است ش را دارند. اما  انیروی بودن

اند، چرا که قادر بودن ش نبودهابه بودن  قادر چون آنچه را که نیستند  

نیست،  اواقعا بودنبه چیزی،   ش است. فرد قادر به چیزی که واقعا 

دهد.  ش نمیا که واقعا انجامنیست  نیست؛ فرد قادر به انجام چیزی  

ببیند؟ آه، آری،   تواندید کور شده است، میمروارآبآیا کسی که با  

نمییت موفقیدش  مروارآباگر   اکنون  او  اما  شود.  خارج  تواند آمیز 

نمی چون  منطبق امکانبیند.  ببیند  هم  بر  همواره  واقعیت  و  داشتن 

نمی می فرد  نمی تواند  شوند.  انجام  که  را  دهد  ،دهدکاری    ، انجام 

 تواند.دهد که نمی م نمیطور که فرد کاری را انجاهمان

اظهارنظر    فرده منحصرب  این  میزمانی  بودنِ  این  که  شود  محو  به 

چ معنایی جز »آن ممکن است« تقریبا شامل هی  بیندیشیم کهکلمات  

 
 م. –همان  1
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ی این ممکن است که همه   مثال:  .نیست   «توانم تصور کنم...»من می 

-این  را  های آن توانم همهمن می   مثال:  ها منطقی زندگی کنند؛ انسان

تواند سبب شود و  من نمی  یآنجا که اندیشه  . از  ...   تصور کنم  گونه

  ها منطقی زندگی کنند ی انسانشود تا همه بر همین اساس سبب نمی

 فقطبرای من    منطقِ عمومی  ؛ها سپرده شوداین باید به خودِ انسان  و

فقط    واقعیت. براستی یک  قابل اندیشه است یا  ست،  اکردنی  اندیشه

نامیده میزم امکان  با چیزی ب شود که  انی یک  اشد که من  در رابطه 

بودنِ    توانمنمی منطقی  امکان  این  مثال،  این  در  برسانم.  انجام  به 

است. آن  دیگران  همه  جاتا  است،  مربوط  شما  به  انسانکه  ها  ی 

اصال می نه،  ندارید؛  آن  علیه  باشند، چون شما چیزی  منطقی  توانند 

نیز  یچ ممانعتی  رسد، شاید ه ا که اندیشه شما میتا آنج توان گفت  می

اندیشهکنید، و بر همین اساس هیچنکشف  علیه آن   ی شما  چیز در 

 گیرد؛ آن برای شما قابل اندیشیدن است.در برابرِ راهِ آن قرار نمی

حال  ها  انسان  چون هر  که  در  دارد  احتمال  نیستند،  منطقی  همه 

 باشند.  گونهاین توانندنمی

ابه ر  شودمی   تصور  چهآن اگر   ممکن  ایناحتی  یا  ست،  نباشد،  طور 

آن  نیفتد،  میاتفاق  مطمئن  وقت  آن   شدتوان  راهِ  سرِ  بر  چیزی  که 

است. بودن  ناممکن  چیز  آن  و  است  هنرِزمانه  ایستاده  ما  خود،    ی 
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اما    علمِ نباشد؛  انصافا خوب  خود و غیره را دارد؛ هنر ممکن است 

،  خواستیمقِت بهترش را داشتیم، و اگر میکه ما لیا  گفت توان  آیا می 

اندازه که میتوانستیم« آن را داشته باشیم»می  توانیم  ؟ ما دقیقا به آن 

ما   امروز  هنرِ  داریم.  این    تنها هنرِ ممکنهنر  نتیجه در  است، و در 

 ست. ازمان واقعی 

هد  قدر تقلیل دی »امکان« را آنحتی اگر فرد در نهایت بتواند واژه

»واقعی« را  امر  ز نیروی کاملِ  ، در آن معنا نیبگیرد ی »آینده«  که معنا

این ممکن است که خورشید فردا  »بگوید    مثالکند. اگر فرد  حفظ می

ای ینده آست که »برای امروز، فردا  ا  به این معنا  فقططلوع کند«، این  

می اواقعی   نظرم  به  الزم  ست«؛  پیشنهاد  این  گفتنِ  چندان  که  رسد 

آینیس یک  که  زمانی  نده،  ت  واقینده آ»تنها  هنوز  اعی  ای«  که  ست 

 پدیدار نشده است. 

فراوان اگر  کنیم؟  تکریم  را  واژه  این  چه  برای  ترین  پس 

نکرده کمین  آن  پشت  سال  هزاران  مفهومِ بودند  سوءتفاهماتِ  اگر   ،

انسانواژهاین  واحدِ   اشباحِ  تمام  با  »امکان«  کوچکِ  تصرف ی  های 

بود،   را    بر  أملت شده، تسخیر نشده  ما  اینجا  آزار  افقط  آن در  ندکی 

 داد. می
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تازه نشان داده شد، جهانِ  یتفکراین   تسخیرشده را حکمرانی   که 

-نیست، و بی  پذیربودناندیشهکند. خب، پس امکانْ چیزی جز  می

این   برای  تاکنون  قربانی  شده    پذیربودناندیشهشمار  ساخته  شنیع 

این   انسا   پذیردیشهاناست.  که  می نبوده  شوند،  ها  منطقی  توانند 

آن   پذیریشهاند که  میبوده  بشناسند،  ها  را  مسیح    پذیر اندیشهتوانند 

و شوقِ امر نیک داشته باشند؛    باشندتوانند اخالقی  ها میکه آن  هبود

آن   پذیراندیشه که  دامانِبوده  در  بگیرند؛    ها  پناه    پذیر اندیشهکلیسا 

کنند،   ای دولت خطرناک باشد قصدبه آنچه برتوانند  نها  بوده که آن

آن   انجام دهندسخن بگویند و  از  را  آن   پذیراندیشه؛  آن  ها بوده که 

چون  مادون  توانندمی اما  باشد؛  مطیع   -  بوده  پذیراندیشههایی 

است   -است   جااین  استنباط بوده  آن    ؛ممکن  از  فراتر  برای و   چون 

)دقیقا  انسان است  بوده  ممکن  اها  نکتهدر  قرار یب فری  ینجا  دهنده 

برای چون  برای    دارد؛  است،  اندیشیدن  قابل  ممکن   هاانسانمن 

 . ها بوده است آن   تکلیفِگونه باشند، آن  باید آن آنان  است(، در نتیجه  

انسان شخص  آخر  تکلیف،  در  این  براساسِ  را  عنوان    فقط ها  به 

»هاانسان  نظ   «مکلفیی  میدر  آن ر  »نه  بلکه  گیرد،  هستند،  که  گونه 

 .گونه که باید باشند«آن 
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استنبا  انسان    طِو  یک  دیگر  بیشتر؟  بلکه  نیست  یک اندیشهفرد   ،  

است   ال ایده مربوط  آن  به  فرد  که  ارتباط  است  این  و  مثل ؛  حتی 

ی گچی  ، بلکه مثل یک نقطه بالغ نیست یک کودک به انسانِارتباط  

یا مثلِ یک  است   اندیشیده شدهی  به یک نقطه به  یده آفر،  ی متناهی 

نسبت  ی مدرن، یک نمونه  هانگرش  ی، یا براساسنامتناه ی  یننده آفر

ی زیستی. در اینجا دوباره روشناییِ تجلیل از »بشریت« وارد به گونه

به  )  اشجهت تجلیلفرد باید  »ابدی و فناناپذیر« که  امر  شود، آن  می

بشریت جالِل  شکوه  وقف  1خاطر  را  خود  »فناناپذیریِ    کند(  و 

 . بیابدبشریت«  به خاطرِ »روحِ کاریانجام دادن اش« را در شهره

مدیرانِ مدرسه    اندیشگرانسان  ین بد تا زمانی که عصر کشیشان و 

می حکم  جهان  بر  آورد،  آنچه  دوام  و  میرانند،  باید آنان  اندیشند 

ها به . آن امکان داشته باشد و آنچه امکان داشته باشد باید تحقق یابد

انسان  ایده از  میالی  وا  فقط  فعالکه    نندکفکر  افکارشان  قعیت در 

آن  اما  امدارد؛  به  همچنین  هیچ    اندیشندمینیز    اشانجامکانِ  ها  و 

 
است   1 شده  نوشته  التین  زبانِ  به  پرانتز  داخل    (in majoremعبارت 

humanitatis gloriam ا  عیان و دستور کلیسای کاتولیک ر( تا پندی التین از یسو
( که به معنای »به خاطر شکوهِ جالل Ad maiorem Dei gloriam)  آوردبه یاد  

 م. –خداوندی« است. 
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یک    پذیر است، آنانجامِ آن واقعا اندیشهفرصتی برای بحث نیست،  

 ایده است. 

مسلما   ما  من،  و  تو  باشیماما  مردمانی  است  کراماخر   ممکن  که 

 در هر او  ؛ اگر  شویمسیحیانی نیک م  امکان داردکه    فکر کندتواند  می

باید زود به او شیرفهم کنیم که    با ما کار کند«،»خواست که  حال می

فقط   ما  جنبها  پذیراندیشهمسیحیِت  از  و  دیگر  ست،    ناممکن های 

-به دام ش« همچنان  اش، با »اعتقادِ نیکامزاحم  افکارِاگر او با    .است 

نداریم تبدیل    نیازبه هیچ وجه  ، باید یاد بگیرد که ما  افکنی ادامه داد

 ه آنچه شویم که دوست نداریم بشویم. ب

این پرهیزگاران    بسیار  و  پرهیزگارترینِ  از  »اگر  می پیش  فراتر  رود. 

کردند، اگر  همه کارِ درست را می   اگرها منطقی بودند،  ی انسانهمه

 و  !« منطق، درستیدست ازاین شدند و دوستی هدایت میهمه با انسان 

برابنانسا  در  انساندوستی  چشمانِ  تکلیفر  عنوان  به  به  ها  شان، 

به چه    شانآرمانعنوان هدفِ   بودن  منطقی  و  است.  داده شده  قرار 

به خود  ا  معنا بیانفرصِتست؟  قوانین      از  کتابی  منطق  دادن؟ خیر، 

 اند. است، که همه علیه خودمداری وضع شده
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انسانِ   تاریخِ  تاکنون  اس  روشنفکرتاریخ  دورهبوده  از  بعد  ی ت. 

تاری نفسانیت  درستی؛  ،  دیگرخِ  عبارت  عقالنیت دوره  به  ، 1ی 

بودننبودننفسانی  ،2روحانیت  فراجسمانی  آغاز    معناییبی  و  ، 

انسانمی می   شود.  آغاز  را  باشد  باید  آنچه  و  اکنون   چیزی کند 

دقیقمی حقیقی؛  زیبایی،  نیکی،  چیز؟  چه  گفت می  ترشود.   توان 

پرهیزگا و  اخالقی،  سازگار  می دست ازاینر،  او  خودش خ.  از  واهد 

هدف او، بایدِ او، انسان  یک »انسانِ درست«، »چیزی مناسب« بسازد.  

او، وظیفه  تکلیفِ  او،  وتقدیرِ  او  برای خودش ایده  ی  او  اوست؛  الِ 

دیگرجهانی  ینده آیک   چه  ای  و  او    چیزست.  مناسب از    شخصی 

اخالقیمی بودن،  نیک  بودن،  راست  و    سازد؟   او  .دست ازاینبودن 

از میگوشه  اکنون  نگاه  کسانی  به  چشم  را ی  مشابه  »چیزِ«  که  کند 

نمی ایمانی  تشخیص  نیستند،  مشابه  اخالقیاتی  دنبالِ  به  مشابه  دهند، 

»جدایی تعقیِب  در  او  فرقهندارند،  مرتدان،  و  طلبان،   دست ازاینها« 

 است.

ندی مناسب،  کند تا »گوسفهیچ گوسفند و هیچ سگی کوشش نمی 

به  ش به عنوان یک وظیفه،  اچ حیوانی ماهیت سگی مناسب« باشد؛ هی

 
1Geistigkeit  
2Geistlichkei  
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دیگر کند،    عبارت  درک  باید  که  مفهومی  عنوان  ظاهر   نزدشبه 

خود، با درگذشتن،    زندگی کردنِ خود، با حل کردنِشود. او با  نمی

از   دیگرکند که به چیزی  کند. او درخواست نمیخودش را درک می 

 ل شود. آنچه هست تبدی

را   شما  دارم  قصد  من  باشید؟ آیا  حیوانات  شبیه  که  کنم  نصیحت 

نصیحتی   باشید،  حیوانات  شبیه  باید  مطمئنا ااینکه شما  من  که  ست 

ال  بدهم چون آن نیز دوباره یک وظیفه و یک ایدهتوانم به شما  نمی

هر ساعِت درخشان را بهبود     پرکاریک زنبورِ کوچکِچگونه است )»

ل خواهم بود، چرا که ر عملی یا با مهارت من نیز مشغودهد. با کامی

مثل این این کار  (.  1یابد« شیطان حتی در دستانِ تنبل نیز شرارتی می

آرزو کند که حیوانات باید مثل نوع بشر شوند.  خواهد بود که کسی  

-ست؛ شما طبیعت ابار برای همیشه طبیعتی بشری  شما یک   طبیعِت

اینکه همهای بشری هسهای بشری، هستی به خاطر  اما فقط  -تید. 

گونه شوید. حیوانات  گونه هستید، دیگر نیاز نیست که این اکنون این 

می  داده  »تعلیم  تعنیز  حیوان  یک  و  کارهای لیمشوند«  بسیار  دیده 

انجام می  اما یک سگِ تعلیمغیرطبیعی  بهتر دهد.  دیده برای خودش 

 
شییاعر بریتانیییاییِ سییرودهای   –بخشی از شعر »زنبورِ پرکار« از ایزاک واتییس    1

 م. –روحانی  
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حتی اگر برای ما   برد،از یک سگِ طبیعی نیست، و از آن سودی نمی

 ت باشد.ی رفاقشایسته

همه  دادنِ«  »شکل  برای  انسانتقال  »هستیی  به  اخالقی، ها  هایی« 

)  و  منطقی دیگربشری  بیان  دور  آموزش    به  بسیار  زمانی  از  دادن( 

یرِ من، در  ناپذتسلطها در برابر کیفیِت  است. آنبوده  رسمی معمول  

خود طبیعِت  خودم)اگو(   برابر  برابر  در  شکستند. ،  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«  زندگی گناهکارانی  او    »تماما  به  رسیدن  باز  الیده از  شان 

را  بشری«    »ضعفِ   آگاهی ازهایی ضعیف« هستند و  نمانند، »انسامی

 .کنندخود حمل میبا 

تو    متفاوت که  اگر  »  تاال ایدهاست  عنوان  به  ت«  اسرنوشت را 

، خود کندچیز را منحل میکه زمان همه  طورهمانیب نکنی بلکه  تعق

کنی منحل  چونرا  نیست  تو  »سرنوشِت«  کردن  منحل  حال    زمانِ  . 

 است.

حال   این  آناانسان یِ  داریند و    نگفرهبا  مطمئنا  کرده    نها  آزاد  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  

حیله آن  با  را  جهان  مقاومِت  من  که  کنم،  دستان  علمگری  م  ا در 

ای مذاشته  گ هیچ  به  حتی  من  نمیشکنم؛  خدمت  »من  نسانی  کنم؛ 

تو باید از خداوند   :آیدمی  این  سپساما    .نسانی نیستم«پادوی هیچ ا

انسانی اطاعت کنی.   از هر  از تصمیماتِ هم  مانی  زبیشتر  که مسلما 

هوس فرمانروای    آزادمهایم  غیرمنطقیِ  مطیع  دقیقا  هستم  منطقاما   ،

است همین »طور  من  را  .  روح«  »آزادی  روحانی«،  دست هبآزادی 

اما  امآورده همان    آزادیاین  با  من  .  برای  مادونی  به   روح تبدیل 

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  منکنند. اما اگر  روح«، حکمرانی می 

نی روحنیز  آزادیِ  در  ستم.  م  هم  از    است،  نبردگیِ  فراتر  من  چون 

 هستم.  تنانگیروح یا 

مرا   به من    قدرتمندبدون شک فرهنگ  او  ی همه  برساخته است. 

طبیعت هوس  بر  ،هایمانگیزه هماناهای  است  داده  قدرت  که  م  طور 

دانم و  ست. من میا  قدرت بخشیدهگیری و خشونِت جهان  سخت بر  

که من نیاز ندارم تا به خود    امآوردهدست  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

به   تبدیل  هنرها  و  علوم  می  اربابِطریقِ  سرکش  جهانِ  م،  شواین 

از   کنند، و حتی ستارگان نیزاطاعت 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 

را   خدا، اما نه برای آنکه چگونه آموزممیبرای »مغلوب ساختنِ دنیا« 

مقه اربابِنیز  و همان   .دا »روح است«او شوم؛ چون خ  ور سازم و 

تواناییِ من  که  بر    روح،  شدن  است    آنارباب  ممکن  نداشتم،  را 

های متعدد را داشته باشد؛ او ممکن است خدا یا روحِ بیشترین شکل

خان دولت،  انسان  ملی،  و  بشریت  آزادی،  همچنین  و  منطق،  واده، 

 خوانده شود. 

قرن  من که  فرآنچه  برایها  کرده  اهنگ  باست  م حاصل  تشکر  را  ا 

می  نمیدریافت  هیچکنم؛  که  دور  خواهم  را  آن  از  رها  بریزم  چیز  یا 

 قدرتیی اینکه من  کنم: من به بیهودگی زندگی نکرده است. تجربه

م باشم، نباید برای  ا ی امیالنیاز نیست تا بردهم دارم، و  اروی طبیعت 

تجربه برود؛  دست  از  ممن  اینکه  میی  ابزارهای ن  با  را  دنیا   توانم 

عزیز است که بخواهم آن را   نزد منفرهنگ مقهور سازم بیشتر از آن 

 خواهم.فراموش کنم. اما من هنوز بیشتر می
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می  میمردم  کار  چه  انسان  مپرسند،  چه  بکند؟  انجام  یتواند  تواند 

ب کاالهایی  عنوان  هدهد؟ چه  به  را  هر چیز  واالترینِ  و  آورد؟  دست 

 ممکن بوده است! منچیز برای گیرند. گویی همهلیف در نظر می تک

-ازایناگر کسی ببیند که شخصی در یک دیوانگی، یک اشتیاق و  

است،  ی دورهدر روحیه  مثال)  دست  گردی، در حسودی( هرز رفته 

از آن تصرف ک میش تحریامیل او را  تا  و    دهدشدگی نجات  شود 

خواهیم تا از او  «. »ما میبرسداو به »چیرگی بر خویش  کمک کند تا  

یک انسان بسازیم!« خیلی خوب بود اگر تصرفِ دیگری به سرعت 

نمی  قرار  قبلی  جای  بندهبه  که  را  کسی  اما  از  گرفت.  است  پول  ی 

می  آزاد  پول  به  پرهیزگاری،    فقطد،  نکنعشقِ  به  را  او  آنکه  برای 

ده  تحویل  دیگر  اصل  چند  یا  به  ن بشریت،  را  او  نو  از  و  یک  د، 

 . سازند جزمی منتقل گاهِنظر

ها بیان  در این واژه  ،نوعِ برینِ آن  بهاین انتقال از یک نظرگاهِ تنگ  

امر غیرفانی   سویبه    فقطامر فانی، بلکه    سویشده که معنا نباید به  

به امر موقتی، بلکه به امر ابدی، مطلق، الهی، بشریِ   هدایت شود: نه 

 خالص، به امر روحانی. 

هرش  ت که فرد مِاهمیت نیسکه بی  تشخیص دادندود  مردم خیلی ز

؛  سازددهد، یا فرد خودش را به چه مشغول میرا بر چه چیز قرار می 
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اهمیِت  آن  ابژه  ابژهها  دادند.  تشخیص  ورای  را  به  که   فردیِت ای 

یابد،  چیزها   آن  ا  چیزهاماهیت  تعالی  تنهایی  به  ماهیت  آری،  ست؛ 

در    است.  گراندیشت. آن جهِت انسانِ  س ا  هاامرِ اندیشیدنیِ درونِ آن

دیگر   به    حسِنتیجه  را  بلکه    سویخود  نکنید،  هدایت  چیزها 

به    هایتاناندیشه کنید.  ماهیت  سویرا  تقدیس  آن »  هدایت  هایی 

تقدیس به عبارت دیگر    ؛1کنند« هنوز باور میبینند اما  اند که نمیشده

با  ندااندیشگرانها  شده چون  سروکارامر  ،  اعتقاد    نامرئی  آن  به  و 

این   با  حتیدارند.  نکته   فکری  یابژه  یک  حال  ضروریِ که  ی 

قرمشاجره طول  در  را  باشد،  ونبرانگیزی  نهاده  به    بنا   جایی نهایتا 

ها پی برده به این  .صحبت کردن را ندارد«  که »دیگر ارزشِ  رسدمی

همواره  شد مردم  وجود  این  با  دیگر شان  چشمان برابر    در  اما  بار 

، دهندشی مطلق از آن را قرار میابژه را، ارز  یکمعتبرِ  -خودیِت  اهم

مهم  عروسک  مهمگویی  قرآن  و  کودک  برای  چیز  چیز ترین  ترین 

  م چیزِ مهم برای خود تنها  تُرک نبوده است. تا زمانی که من  یک  برای  

میبی دیگر  نیستم،   »بیشتر  را  چیزی  چه  که  است  و  اهمیت  سازم« 

ب  کوتاهیِ  فقط یا  ارز  یشترِکمتر  است که  آن  به  نسبت  دارد. من  ش 

نقطهدرجه که  است  من  شدنِ  وقف  و  تعلق  من    یِآمادگاتکای    ی 
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می  نشان  را  من  زند، درجهبرای خدمت  کردنِ  گناه  ی دهندهنشان ی 

 میزان قلمروِ من است. 

»همه بداند که چگونه  باید  فرد  به طور کلی،  را اما در آخر و  چیز 

د که بتواند  اگر فقط برای این باشحتی    «، دهدش قرار  اخارج از ذهن

خودمان را  ما   اگر  کندتواند ما را تسخیر  چیز نمیبه خواب رود. هیچ

-های جاهتواند از برنامهنمیطلبی  قربانیِ جاهنه  تسخیر نکنیم:  با آن  

ی خدا؛ شیفتگی اش فرار کند، و نه انسان خداترس از اندیشهطلبانه

 .اندق منطبشدن بر هم و تصرف

ماهیت شخص  اینکه   یا  ابخواهد  بشناسد،  را  مفهومِ  بش  در ا  آن 

)  راحتی کند  اندازه   درکه  چیزی  زندگی  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 دهدتواند به خکار میگناه

دارد،   آوراضطراب روحی  آرامشِ  و  جسمانی  خوشحالیِ  میانِ 

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،  بیند: جسمانی  کند، در خودش گناهکاری پست میحرمت می

»گناه به عنوان  بوکه  آگاهیِدن« شناخته میکار  ست،  امسیحی    شود، 
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ر دهانِ  دکار« بودن »گناه« و »گناه اکنون دیگر ست. اگراخودِ مسیحی 

نمیمدرن گذاشته  دنبالِ ها  »به  »خودمداری«،  آن  جای  به  اما  شود، 

و   »خودخواهی«  بودن«،  گمارده آن   دست ازاینخود  کار  به  را   ها 

نِ خودمدار« ترجمه شده است،  گر شیطان به »ناانسان« یا »انسا؛ ااست 

است؟ حاضر  قبل  از  کمتر  مسیحی  انسان    آیا  ما  ورای  قاضیِ  آیا 

تکلیفِ آیا یک تکلیف،    ،م میانِ خیر و شرآیا ناسازگاریِ قدی  ؟نیست 

دیگر نام آن را تکلیف   اگر؟  است   باقی نمانده  ،انسان ساختن از خود 

ند، تغییر نام کامال  تر »وظیفه« بگویالیت« یا محتملنگذارند، بلکه »فع

درست است، چون »انسان« همچون خدا یک هستیِ شخصی نیست 

اما  تکلیف کندکه بتواند » مشابه با نوع    ،اشدای از نامآن چیز، ج «؛ 

 ماند. قدیمی باقی می

------- 

رابطه همه شکلی  کس  به  کسی  هر  آنکه  بیشتر  و  دارد،  اشیاء  با  ای 

آن متفا با  بگذاروت  دارد.  ارتباط  را ها  کتابی  آن  مثال  عنوان  به  ید 

میلیون که  کنیم  رابطه  انتخاب  آن  با  سال  هزار  دو  برای  انسان  ها 

داشتند، انجیل. آن چیست، برای هر کس چه بوده است؟ مطلقا هر  

از   به کل چیزی  ! برای کسی کهاز آن ساخته است  آن کسآنچه که  

آن را به  چیز نیست؛ برای کسی که  کل هیچ  سازد، به نمی نزد خود    آن
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می  استفاده  طلسم  اهمعنوان  و  ارزش  صرفا  ابزارِ کند،  یک  یِت 

می بازی  آن  با  کودکان  مثل  که  کسی  برای  دارد؛  را  کند،  جادوگری 

 . ... ی نیست و بازاسبابچیزی جز 

  یکسان باشد«: مثال کتابِ همه  تقاضا دارد که آن »برای    اما   مسیحیت 

دهد که  ی معنا میااندازهاین به همان    باشد.  »متون مقدس« مقدس یا  

باید   مسیحیِ  نگرشِ  انسانبگوییم  دیگر  اینکه  برای  و  باشد،  نیز  ها 

گونه قلمرو  بدین . ای به شکلی دیگر با آن نداشته باشدرابطهکس هیچ

می  نابود  رابطه  در  عنوان  خود  به  آرایش،  یک  ذهن،  یک  و  شود، 

نوعِ »تنها  می»حقیقت«،  تثبیت  حقیقی«  محدو  در  ن  ای دسازیِ  شود. 

ازم، آزادیِ ساختن به خواهم بسکه می را  آزادی که از انجیل چیزی  

 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

بوده انسان  نوع  از  طوالنی  قضاست   خطایی  کرده   مجرمانهاوتی  ، 

 است.

واقع می  در  پاره  را  آن  که  میکودکی  بازی  آن  با  و  کند، کند 

اینکا 1اهوالپا آت گوش  1ی  میاکه  آن  روی  را  صدا   گذاردش  وقتی  و 

 
)آتاهو  1 ا  ینآخر  و  یزدهمینس(  1502  -  1533الپا  آمر  ینکا امپراتور    یکای در 

مسیحیت    بود.  یجنوب به  تا  داد  او  به  را  انجیل  مسیحی  راهب  یک  که  زمانی 
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اندازه راجع به  آمیز به دور میدهد آن را اهانت نمی اندازد، به همان 

در آن  کنند که کشیشی که »کالمِ خدا« را  انجیل درست قضاوت می

می منتقدی  ستایش  یا  انسان  کند،  دستانِ  توسط  کاری  را  آن  که 

کنند. اینکه ما چگونه راجع به آن حرف بزنیم خواند، قضاوت می می

آزادِ  اراده  ما،  انتخابی  مسئله  آن ا  مای  ما  اساسِ  ست:  بر  را  ها 

ها را دقیقا  تر ما آن کنیم یا به بیان واضحاستفاده می   مانرضایتِ قلب

می  توانیممیکه    طورآن  چراکناستفاده  می   کشیشان  یم.   زنند جیغ 

می دینوقتی  متفکرانِ  دیگر  و  هگل  که  اندیشهبینند  هایی  شناس 

می بیرون  انجیل  محتویاتِ  از  آمتفکرانه  براساسِ    دقیقا  هانکشند؟ 

قلبی برخورد میرضایِت  آن  با  آن  شان  با  دلخواه  »به شکلی  یا  کنند 

 .روند«می پیش

چیزها به خودمان اختیار نشان   چون ما همه در سروکار داشتن با  اما

با    دوست داریمگونه که بیشتر از همه  آن   به عبارت دیگردهیم،  می

 
← 

گوید. سپس  اش گرفت و پرسید چرا با او سخن نمی 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 بود. ا  ی جنوب

  –  .گرفتیدر برمرا    یاو کلمب  یلیش  ین،از آرژانت  ییهاو بخش  یوی،اکوادور، بول
 م.
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کنیم )فیلسوف  ها کار می خودمان با آن   تمایل کنیم و به  آنها رفتار می

به  هیچ را  همهاین  چیز  از  که  »ایدهخوبی  کند چیز  ترسیم  ای« 

چیز ارد تا با همهطور که انسانِ خداترس دوست دان خواهد، همنمی

خود   دوسِت  را  انجیل  مثال،  سازد خدا  داشتنِ  نگاه  مقدس  ،  ( با 

در   آزارادهقلمروِ  این    مثلجا  ک هیچبنابراین  چنان    ادِ خودمانی  با 

با  خشونت،  به  ترسناکی  تمایلِ  چنان  با  اندوهناکی،  خودسرانگیِ 

احمقانه اجبارِ  اگر  شویممین  مواجهای  چنان  چیزها  ما.  اینکه  ی در 

این را  آن گونه  مقدس  می یا  جلو  اختیار  به  بگیریم  پس گونه  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،  

 مجازاتی دیگر شاید سانسور بداند؟ 

آنی میا  انسان  چیزها  از  که  »هماست  به  سازد؛  شما  که  طور  ن 

می نگاه  می آسمان  نگاه  شما  به  نیز  آن  نصیحتِ    .کند«کنید،  پس 

شود، شما باید به آن »درست، عاری  یده میحکیمانه دوباره فورا شن

یک   انجیل  از  که  زمانی  کودک  گویی   .  ... کنید  نگاه  تعصب«  از 

عاری از تعصب« نگاه نکرده  بازی ساخت به آن »به درستی و  اسباب

با فویرباخ به ما داده شده است. فرد به    مثالاین درکِ زیرکانه  بود.  

 خواهد میها آنچه را که  ناز آ  کهکند  درست نگاه میزمانی  چیزها  



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

693 

 

چیزها،  منظور  )  سازدمی است    هاابژهاز  کلی  حالت  خدا،    مثالبه 

چیزها و نه  تیجه  ما، معشوق، کتاب، حیوان و غیره(. و در ن  همنوعان

از خواهد  میاست. کسی  مقدم  بلکه من و خواست من    هانگاهِ به آن 

کشد،   بیرون  اندیشه  کند،    خواهدمیچیزها  کشف  جهان  در  منطق 

باشد:    خواهدمی داشته  آن  در  متقدس  آنی بنابراین  را  بایست  ها 

»بجوید خواه   یید،بجو.  تعیین   جویممی  آنچه   1. یافت«  یدکه  من  را 

مثال    :کنممی تا  من میبه عنوان  انجیل بگیرم؛ آن خواهم  از  تهذیبی 

یافته شود؛   را کامل  من می یا  باید  انجیل  بیازمایم؛    بخوانم خواهم  و 

انتقاد   و  کامل  راهنمایی  یک  من  بودبرآمدِ  که    خواهد  جایی  تا 

انتخاب  اقدرت م وسعت دارد. من آنچه را که برای آن هوسی دارم 

 دهم.ردن به خود اختیار نشان می کنم، و در انتخاب کمی

وجود دارد که هر قضاوتی که   بینشاین    ،در رابطه با این موضوع

این خواسِت من است؛ و    ییدهآفردهم،  من روی یک چیز انجام می 

، آفریده کند که خودم را در آن  هدایت می  سو دوباره مرا به این  بینش

که همواره از    اش،، قاضییدگارشآفردر آن قضاوت گم نکنم، بلکه  

می  خلق  همهب  کند،نو  من، ج   ،ها ابژه  هایداللت ی  مانم.  مالتِ 

و  قضاوت من  آن یده آفرهای  اگر  هستند.  من  میهای  که  ها  خواهند 
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و برای خود چیزی شوند، یا واقعا مرا بیش    سازندخود را از من رها  

 ها را تر از این ندارم که آن وقت من کاری فوریاز حد بترسانند، آن 

ث،  گردانم. خدا، مسیح، تثلیازارشان ب یدگآفربه هیچِ خودشان، به منِ  

چنین   غیره  و  نیک  امر  که  یدهآفراخالقیات،  هستند،  نباید  هایی 

آندرباره هستند، ی  حقیقت  بگویم  که  دهم  اجازه  به خود  ها صرفا 

اراده  وجودشان  به  طور که زمانی  هماناند.  بلکه باید گفت آنان فریب 

اجازه یابم تا وجود   خواهم کهن شکل میا، به همدادم   کردم و حکم

اراده کنمنداشتن از من رشد  شان را  به برتر شدن  نباید بگذارم که  ؛ 

به آن  این ضعف را داشته باشم که  نباید  ها اجازه دهم چیزی کنند، 

و از قدرت و عزمِ من    شوندآنْ ابدی    »مطلق« باشند، که به موجبِ 

شود،  ی م  اصلِ ثباتمن قربانی  ،  آن صورتشوند. در  بیرون کشیده  

مناسِب دی آفریدنِ »اصل زندگیِ  به  را  هایی که  گاهتقدسن که خود 

»حقیقت  آفریدنِ  شوند«،  لمس  خالصه نباید  طور  به  و  ابدی«  های 

و شما را از آنچه    سازدمیآنچه باید »مقدس« باشد، مشغول  آفریدنِ  

 .کندست محروم می ا از آنِ شما

هم به    ،یزشکفرآمو چه در شکلِ    شا مقدسدر شکلِ    چهآن ابژه  

ی فراجسمانی و هم دقیقا مثل آن به عنوان یک نوع ابژهعنوان یک  

را    ،نفسانی انسان  بدلما  تصرفبه  یا سازد می  شده هایی  اشتها   .

در یک   بهشت  برای  تمنا  و  دارد و طمع  ارجاع  دو  هر  به  دیوانگی 
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می منطق سطح  وقتی  تامی   یانگراایستند.  را   حمایِت  خواستند  مردم 

ببرا نفسانی  جهان  آورنهی  الواتِردست  را    1د،  نامرئی  امر  برای  تمنا 

می  میموعظه  حزب  یک  فرابخواند،    احساسخواست  کرد.  را 

 را، فعالیت را. حرکتدیگری 

روی ابژه  جهان  همانعقادِ  است،  متغیر  و رفته  خدا  عنوان  به  حتی 

هر کسی  پس    ا منعقد گشته است.ه روش  ترینبه گوناگونمسیح هم  

گوناگونی    در و  این  است  »معاند«  خونین   پسیک  نبردهایی  از 

اندازه   این  تا  است هبدستکم  آمده  مخالف  دیدگاه  که  دست  های 

ابژهدرباره ارتدادهایی سزاوارِ مرگ   ،ی مشابهی یک  به عنوان  دیگر 

نمی  میمحکوم  آشتی  هم  با  »معاندان«  مشوند.  چرا  اما  باید  کنند.  ن 

عدربارهفقط   چیز  یک  )نای  کنم  چرا  یا  د  بیندیشم(؟  دیگری  جورِ 

نبرم، تا حدی   پیشش  اجور دیگر فکر کردن را تا آخرین سرحدات

نباشد، و در میان  ای در موردِ آن چیز  که دیگر به کل هیچ مالحظه

آن  نتیجتا نکنم؟  آن فکر  به خُرد کردنِ  آن،  بودنِ  وقت خودِ  به هیچ 

می پای   انعقاد بران  چیزی  دیگری  میان   اییابد چون  در   منعقد شدن 

 باید بگویم، »خدا نه اهلل، نه برهما، نه یَهُوَ بلکه خدا   مثالنیست. چرا  

 
1 ( الواتِر  کاسپر  شاعر1801-1741یوهان  نویسنده،  (  و  ،  اس  شنیندفیلسوف 

 م. – سوییسی
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نیست جز یک فریب«؟ چرا  ا اگر یک  ست«؛ و نگویم »خدا چیزی 

باشمخداناباور » می   ، «  انگ  من  بر  آن مردم  چون  را  زنند؟  آفریده  ها 

قرا آفریدگار  از  می باالتر  )»آنار  ب  ندهند  را  از  یشآفریده  یدگار  آفرتر 

می خدمت  و  به  1«. کنندتکریم  نیاز  و  حکمرانابژه(  که   ای  دارند 

  زیرِبایست به  تواند به خوبی مطیعِ آن باشد. من باید، من می بسوژه  

 امر مطلق خم شوم. 

آن   ،اندیشه  .ها« کامل کرده است در »قلمروِ اندیشهمسیحیت خود را 

شود،  جهان خاموش می  روشناییِی  ست که در آن همهانی  بوددرونی

چیز  )قلب، سر( همه  انسانشود.  وجود و داخلی میی وجود بیهمه

اندیشه  قلمروِ  این  رستگاریاست.  منتظرِ  است  ها  منتظر  است،  اش 

ابوالهول،   کلیدهمچون  همچون  چیزی  با  برای  واژهتا  ادیپوس  ی 

خ2معما  مرگِ  به  بتواند  نهایت  در  منْ،  شود.  وارد  ی دکننده نابو  ود 

قلمرویی از در قلمرو آفریدگار  تواند  دیگر نمیاو  ، 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 

می  اندیشیدن،  جهانِ  جهانِبودنِ  و  مسیحیان  توان  مسیحیت  خودِ   ،

 
 م.  – 1.25نامه به رومیان  1
اشاره به داستانی از یونان باستان که در ان ادیپوس با پاسخی کلیدی به معمای   2

 م. –سازد.  ابوالهول او را نابود می
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د دیگر  نپایان یاب هااندیشهد؛ تنها زمانی که 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   بود، سپس  به حقیقت.  مقدس  فعالیتی  دعا کردن  این    جایابتدا 

گریِ« منطقی و استداللی داده شد، که  »وقف شدنِ« مقدس به »اندیش

ی  کردهادر هر حال به همان شکل »حقیقِت مقدس« را در بنیانِ تغییرن

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 

؛ کند بلکه اندیشیدن است که آزاد است نیست که خود را مشغول می 

سازد؛ مثال 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  فقطن  ای  کند.مشغول می

ست. اندیشگر ا سازیمغشوش  یجهدرنتجهان، و  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  ؛گاه اندیشگر نیست نوشد هیچ خورد و میمی

اش را، اهمیت دادن کند، گذراندنِ زندگیفراموش می   و نوشیدن را

و   تغذیه  برابررا    دست ازاینبه  می  در  فراموش  او  اندیشیدن  کند؛ 
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کند.  ها را فراموش میطور که انسانِ دعاگو آن کند همانفراموش می

ی آدمعنوان    ت که او در برابرِ فرزندِ نیرومندِ طبیعت بهخاطر اسبدین

ابله یک  می ظاه   ،احمق،  اگر  ر  حتی  طبیعت شود،  او    فرزندِ  به  به 

کند،  چیزی  عنوان   نگاه  دیوانگان  درست  مقدس  نگاهِ مثل    در 

اندیشه دیوانگی  باستانیان.  آزاد  چون  اگریِ  به  احرکتی  ست،  ست 

درونی خالص  از  طور  انساندرونیصرفا    انسانی،  باقیِ  که  را  ،  ها 

 پایین و باالی  کند. شَمَن و فیلسوفِ سوداگرْیهدایت و مدیریت م

انسانِ   زردواره  درونی نردبانِ  انسانِ  با  هستند،  فیلسوف  و  شمن   .

 جنگند.و خدایان می ارواحاشباح، دیوها، 

است.    آزادی  کامال متفاوت از این اندیشه   خود  متعلق بهی  اندیشه

اندیشهخودمی  اندیشه آن  نمیاای  ،  هدایت  مرا  که  بلکه  کنست  د، 

-مییا شکسته    یابدمی، ادامه شودمیایت  توسط من و به میل من هد

اندیشه  شود. این  خودی  تمایزِ  به  اندیشه  متعلق  مشابهِ از  آزاد  ی 

 کنم ارضا میبه میلِ خود  است، که به آن را    متعلق به خودنفسانیِت  

 شوم. نفسانیتی آزاد و سرکش که در برابر آن تسلیم می در مقابلِ

در  فو فلسفهیرباخ  آیندهاصوِل  به  ی  ی  راجع  حرف    هستیکریز 

ی مطلق، به زند. در آنجا او نیز با تمامِ ستیزش با هگل و فلسفه می

-« یک انتزاع است، همانکند؛ چون »هستی سرعت در انتزاع گیر می
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انتزاعی نیست:   من هستمگونه است. فقط  طور که حتی »من« نیز این 

نهستمرفته  همروی  من حتی  ،  هیچ اگر  تیجتا  یا    من   ؛اشدب  انتزاعی 

اما  همه و هیچ نیستم،  اندیشه  از   زمانهم ام؛ من صرفا یک  با آن پر 

امر   ،ود راامر متعلق به خاندیشه هستم. هگل    ها، یک جهانِاندیشه

ست ای  آنکند. »اندیشیدنِ مطلق«  را محکوم می  2را، »نظر«   1مال خود 

می فراموش  اندیشهکه  منماِلی  ا کند  که      که   مناست،  هستم 

و  اندمی فقطیشم،  اندیشه  طریقِ    آن  به    مناز  من،  اما  دارد.  وجود 

می دوباره  را  است  من  آنِ  از  آنچه  من،  آن  عنوان  اربابِ  و  بلعم، 

آن   می  فقطهستم؛  که  است،  من  را  »نظرِ«  آن  لحظه  در    تغییر توانم 

عبارت دیگردهم،   برگردانم و مص  به  به خودم  رف کنم.  نابود کنم، 

می  »افویرباخ  تا  با  ندیشهخواهد  را  هگل  مطلقِ«  هستیِ ی 

شکست دهد. اما در من هستی به همان اندازه تسخیر    شدهاسخیرنت

طور که  است، همان  من. آن هستیِ  است   شدهتسخیر  شده که اندیشه  

 است. منی دیگری اندیشه

اینجا  البته   این    فویرباخدر  است،از  ناچیز  امری  که  اتر فر  برهان 

همهنمی برای  من  که  من   ماحواسبه    چیزرود  اینکه  یا  دارم،  نیاز 

 
1das Meinige  
2Meinungdie   
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اگر به شکل هایم زندگی کنم. مسلما من  توانم کامال بدونِ اندامنمی

باشم نداشته  وجود  اما  نمی  ،محسوس  کنم.  فکر  برای  من  توانم 

-طور برای حس کردن، و برای امر انتزاعی هماناندیشیدن و همان 

ام برای  که  به  طور  چیز  هر  از  بیشتر  محسوس،  خودِ  دم خور   این 

 .  نیاز دارم یگانهکامال مخصوص، این خودِ 

نبودم،   هگل  مثال  این  آن اگر  جهان  میبه  نگاه  که  ،  مردکگونه 

به  فقط من  که    مکشید ای بیرون نمیاز آن نظامِ فلسفی،  منگریستمین

هگل   کشیدمعنوان  .    بیرون   ... قطعا    و  مردم  من  باقیِ  دارای  مثل 

هستم آن حواس  نباید  اما  را  ،  میآنها  کار  به  که  استفاده گونه  برم، 

 کنم.

شود که  می  مطرحگونه  ین بدعلیه هگل  فویرباخ    جوییِعیب بنابراین  

از بسیاری از واژگان چیزی را    و  کنداستفاده میبه اشتباه  او از زبان  

شت طبیعی از آن بردا  ست که آگاهیِافهمد که جدای آن چیزی  می

و    تیوق نیز    فویرباخ  خودِکند؛  می عجیب  معنایِ  »محسوس«  امر  به 

می می  ،دهدمتعالی  مرتکب  مشابه  میبدینشود.  خطایی  که  -شکل 

امر محسوس، امر کفرآمیز نیست، تهیدستیِ اندیشه »:  ( 69ص  )گوید  

به که  نیست  واضح  امری  شود«خودیو  فهمیده  امر    .خود  بلکه 

پُ اندیشه مقدس،  از  بودن  که    و  ر  است،  عمیق  طریقِ   فقطامر   از 
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مردم   -  شودک میادراواسطه   نیست که  دیگر چیزی  آن  خب پس 

می  چیزی  محسوس  آن  فقط  محسوس  امر  برای اخوانند.  که  ست 

دارد  حواس دیگر  .وجود  طرف  لذت   ،از  کسانی  برای  فقط  -آنچه 

با   که  است  حواس  بیشتر  بخش  میاز  لذت  که   ، برندشان  کسانی 

لذتِ از  می   فراتر  حسی  دریافت  یا  ح حسی  توسط  روند،  داکثر 

شود، اما دیگر چیزی محسوس نیست.  حواس وساطت و معرفی می

هر   محسوس،  درونِچه  امر  به  وقتی  برده    باشد،  به من  بدل  شود 

دوباره تاثیراتی   تواندمیشود که در هر حال  چیزی غیرمحسوس می

باشد،  هم  محسوس   مثالداشته  عنوان  کردنِ    باتواند  می  به  تحریک 

 .اثر بگذارد ناحساسات یا خونِ م

دهد، اما تنها  خوب است که فویرباخ به امر محسوس عزت می این  

ی لباسِ »فلسفه که او قادر است با آن انجام دهد این است که    کاری

تاکنون   آنچه  بود ایده  داراییِ مطلق«،  یالیسمِ ماتر  تنِ  بررا    ،آلیسم 

که  نهما  اند.بپوش ی جدیدش«  »فلسفه اجازه  طور  تمین مردم  ا دهند 

با امر »روحانی« و بدونِ نان زنده    فقطتواند  قانع شوند که کسی می

خواهند کرد که فرد به عنوان  ناو را باور    کالمِ  به همان شکلبماند،  

پر   وروحانی  به همین شکل  و    ،است چیز  یک هستیِ محسوس، همه

 از افکار است و ... . 
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با  ه مشابه  شد شود. آنچه اندیشهتوجیه نمی   هستیچیز با  به کل هیچ

اندیشه نشده است؛ سنگِ در خیابان    هستآن چیزی   ، و هستکه 

اند، اولی  یمتفاوت   فضاهای. هر دو فقط در  هستتصور من از آن نیز  

، چرا که من مندر    ؛ست، دومی در سرِ من است ادر فضای هوایی  

 نیز فضایی هستم مثل خیابان.

به عبارتِ کنند،  نمیاندیشه را تحمل    زداران، آزادیِها، امتیایاحرفه

-ی خوبیی همه که از »دهندهکنند  را تحمل نمیای  آن اندیشه دیگر  

. اگر هر کسی  ، نیایدکلیسا یا    خواهد خدا نامیده شود یا پاپها«، می 

اندیشه آن چنین  باید  باشد،  داشته  نامشروعی  گوشِ های  در  را  ها 

که شالقِ   د و توسط او توبیخ شود تا زمانی ده زمزمه کنیرنگاعتراف 

افکارِ برای  غی  بردگی  حرفهددگرتحمل  قابلرآزاد  روحِ  به .  ای 

آزاد به کل وارد نشوند:    های دیگری نیز مراقب است تا افکارِروش

است. کسی که اصولِ   حکیمانهترینِ آن توسطِ آموزشِ  اولین و مهم

پ  الزم  قدر  به  را  او  کردهاخالقی  هیچاند ایمال  افکارِ ،  از  دوباره  گاه 

سوگندشکنی،   سرقت،  و  شد  نخواهد  آزاد  و درازدست اخالقی  ی 

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.باال« دارد و از این پیشتر نمی 
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موضوع   ماین  امتی در  یا  امتیاز  حق  دارندگان  انحصاری   ازِ ورد 

می آن شودمتفاوت  را  افکارش  بتواند  باید  کس  هر  می.  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 انسانطور که »همه نخاصی به او اعطا شود. اما هماانحصاریِ  

هر کس آزاد است که هر فکری را در سرش قرار   «،هستند  منطقی

امتیازِ موهبِت   اش، ثروتِ فکریِ بیشتر  یعیطبدهد، و تا سرحدِ حقِ 

سرزنش این  اکنون  باشد.  داشته  کمتری  مییا  را  که  شنو ها  فرد  یم 

به  » گذارد همهباید  احترام  عقاید  و  نظرات  عق  «،ی  »هر  ای  یدهکه 

است  باید    «،مجاز  فرد  کند»دیدگاهکه  تحمل  را  دیگران  و   «،های 

 . دست ازاین

نیست« من  راه  شما،  راه  و  نیست،  من  افکار  شما،  »افکار  یا    .اما 

گونه  هستند، که آن   منمنظورم معکوسِ آن است: افکار شما، افکارِ  

بخواهم   آن   ازکه  می شرِ  خالص  و  ها  زمین  یبشوم،  بر  رحمانه 

آن وبمکیم هستنشان؛  من  داراییِ  که  ها  حالید  فهرست در    شان که 

نابودشان میمی اجازهسازمکنم،  منتظر  ابتدا  نمی. من  تا ی شما  شوم 

و به دور اندازم. برای من مهم نیست که این   نمیه کرا تجز  تانافکار

-در هر حال مالِ من باقی میها  آننامید،  یمخود    متعلق بهافکار را  

است، نه یک    ی منمسئلهروم  پیش می  نینکه چگونه با آنا مانند و ا
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مرا خشنود سازد که شما را در افکارتان این  . ممکن است  زورستانی

کنم؛   صورترها  آن  ماندخاموش    در  که خواهم  دارید  باور  آیا   .

می پرواز  اطراف  در  پرندگان  مثل  برای خود افکار  هر کس  تا  کنند 

-چیزی خوب به عنوان داراییِ غصب آن    ازبتواند    تامقداری بگیرد  

مننکردنی علیه  پرواز    اش  اطراف  در  آنچه  همه میبسازد؟  کند 

 است. متعلق به من

نیاز نیست   آیا شما اعتقاد دارید که افکارتان را برای خود دارید و 

آن  همان برای  یا  بدهید،  پاسخ  کسی  به  میها  شما  که  گویید طور 

تا  م را    یجلوهجبورید  افکار به  فقط    آن  خیر،  دهید؟  نشان  خدا 

ها بنا به میل خود آن د و من با  نو بزرگ شما به من تعلق دار  کوچک

 کنم.رفتار می

از اینکه هر لحظه نداشته باشم  من است بیمی    از آنِ  تنا زمانی  فکر

آن را به خطرِ مرگ نزدیک کنم، زمانی که مجبور نیستم از نبودش به  

یک   خودمعنوان  برای  ککمبود  یک  خودم،  از  فکر    مبود  بترسم. 

را  تنها زمانی  مسلما   آن  من است که من  آنِ  انقیاد  از  -می درتحت 

هیچ آورم آن  اما  نمی،  هیچوقت  درآورد،  انقیاد  تحت  مرا  وقت تواند 

 .سازدش نمی اکند، مرا ابزارِ ادراکمرا متعصب نمی 
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اندیشه زمانی وجود دارد که من می افکارِ توانم همهپس آزادی   ی 

افکار  مم اما  باشم؛  داشته  را  شدن   زمانی  طفقکن  ارباب  به  قادر 

زمانهمی   باشند،ن در  دارایی شوند.  به  تبدیل  اندیشه،  توانند  آزادیِ  ی 

)ایدهاندیشه میها(  ها  به کنندحکمرانی  اندیشه  در  من  اگر  اما  ؛ 

 های من خواهند بود.ها به عنوان آفریده دارایی دست یابم، آن 

ا نفوذ نکرده بود تا ه در انسان  مکان  تریندرونیتا    مراتب سلسله اگر  

-اندیشه  مثالهای آزاد شان را برای ادامه دادنِ اندیشه ی شجاعت همه

وقت  آن   بستاند،  هایی که ممکن است برای خداوند ناخوشایند باشند

را واژه اندیشه  آزادی  تا  بود  آزادیِ فرد مجبور  مثال مثل    ای توخالی 

 . گوارش در نظر بگیرد

حرفه نظر  اندیشایبراساس  من  ها،  به  براساس    دادهه  است؛  شده 

هم اکنون یافت   حقیقت  اولیام. در  اندیشه  دنباِل  بهیشان، من  داندآزا

دهنده دریافت   شده و پدیدار است، فقط من باید آن را از مرحمِت

و هدفِ من باشد، در  شودبایست جستجو حقیقت می دومیکنم؛ در 

 که باید به سمت آن بدوم. آینده قرار دارد 

یرون از من واقع است،  ی حقیقی( بدو مورد حقیقت )اندیشهدر هر  

)مرحمت( باشد،   خواهد با ارائه، میبگیرمو من آرزو دارم که آن را  

باشد.  می خودم(  )شایستگیِ  کردن  کسب  با  (  1)بنابراین  خواهد 
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یک   ویژه حقیقت  )  امتیازِ  خیر،  2است؛  آن  مسیرِ (  به  حقِ   رسیدن 

ا و نه انجیل و نه پدرانِ مقدس و نه کلیسنه   ؛برای همه است امتیازی  

تواند با سوداگری  حق را ندارد؛ اما فرد می  کسِ دیگری مالکیِتهیچ

 آن برسد. به مالکیِت

ها یا آن را آن  : دارایی ندارندکه هر دو در رابطه با حقیقت    بینیممی

)چون   دارند  تیول  عنوان  مقد  مثالبه  یگانه »پدر  شخِص  یک    س« 

ع به  او  یگانه  نیست؛  شخصِ  کلِمِنت نوان  و  اما  است   1سیکتوس   ،

به   یا  به عنوان »پدر مقدس«  بلکه  به عنوان سیکتوس  نه  را  حقیقت 

عنوان   به  یا  دارد(  روح  یک  تیول، حقیقت  .  الایدهعنوان  عنوان  به 

مه  هال برای  ی کمی )امتیازداران( است؛ به عنوان ایدههتنها برای عد

 قِ امتیاز( است. )دارندگانِ ح 

این معنا را دارد که ما قطعا همه در تاریکی و در  اندیشه   پس آزادیِ

می راه  می مسیر خطا  مسیر  این  در  همه  اما  به  رویم،    حقیقت توانند 

ها به رم،  ی راه»همه هستند )درست    برسند و بر این اساس در مسیرِ

اندیشه    آزادیِرو  «(. ازاینشوندختم می  دست و ازاین  به پایان جهان

اندیشهتا   اندازه معنا دارد که  نیست؛    از آنِی حقیقی  این  چون 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

اندیشیدن به طور کامل آزاد شده است، و بر بسیاری از حقایق تکیه 

نبالِ آن است  به د او  دهم.    وفق  انکرده است که من باید خود را با آن 

یک  خ  که شکل  به  را  »قانون    نظامود  یک  به  را  و خود  کند  کامل 

بدل   مطلق  عنوان  سازداساسیِ«  به  دنبالِ    مثال.  به  او  دولت  این  در 

الزم  من  که  آورد،  کار  روی  را  منطقی«  »دولِت  مثال  که  است  ایده 

ست تا  ن اچنی ایننیز  شناسی(  است با آن جور شوم؛ در انسان )انسان 

 . «ابدبی»انسان را ی که زمان

از  بدین اندیشگر   میمعتقد  شکل  کهمتمایز  او    شود  به  به  نسبت 

به  امور کمتری رای خود بهبه نو معتقد ی اعتقاد دارد. چیزهایی بیشتر

مشخصه ایمانعنوان  )کیشهای  دارداش  اندیشه  در  اندیشگر اش(   .

تعدادِ کمی کنار  د تنها با  ی ایمان دارد در حالی که معتقهزار انگاره

انگارهآمی به  اما اولی  انسجام می ید؛  به  هایش  انسجام را  این  دهد و 

. اگر یکی آوردپیش میشان  تخمینِ ارزش  برای سنجش جهت نوبت  

 اندازد. نخورد، آن را بیرون می  اشبودجه ها به از آن

.  کندموازی حرکت میبه شکلی  اندیشگر با معتقد در اظهارِ عقیده  

 کالمِ   «،کن نخواهید کردآن را ریشه  ست،  ابه جای »اگر این از خدا  
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است   او از    این  این  »اگر  دارد  حقیقتکه  حقیقت  ...  است،  به و  «؛ 

کنید«  »جای   ستایش  را  کنید«  -خداوند  ستایش  را  اما    .»حقیقت 

د؛ نخست و نحقیقت پیروز شو  خدا یاکند که  شکل فرقی نمیبدین

 شوم.  پیروزخواهم تر از همه من میمهم

این، از  »آزادیِ  جدای  می  چگونه  یا نامحدود«  دولت  درونِ  تواند 

می دولت  شود؟  اندیشیده  برابر جامعه  در  یکی  از  خوبی  به  تواند 

دیگری محافظت کند، اما نباید اجازه دهد که خودش توسط آزادیِ  

افسارگسیختگی خوانده  یب که  دریماندازه،  بگیرد.   شود،  قرار  خطر 

کند که برای  این را بیان می  فقطآموزش«    در »آزادیِ  دولتابراین  بن

آن همه که  است  مناسب  جامعکس  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  مثالخواهد«.  که  روحانی  گونه 

روم  مح  رقابتوقت خودش خود را از  آن  ؛خواهد، نخواهدمی  دولت 

( است  بهنکرده  کنید  هر   گاه  برای  که ضرورتا  محدودیتی  فرانسه(. 

رقابتی   »نظارت وگرددمیترسیم  در دولت  نوع  دولت«   سرپرستیِ  ، 

می  به  دولت  شود.  نامیده  کردن  امر  در  اینکه  در  آموزش  آزادیِ 

طور   به  بماند،  مقرر  آزادیِ  زمانهممرزهای  نیز   قلمروِ  را  اندیشه 

می چونمعین  آنچه    کند؛  از  بیشتر  مردم  قاعده،  یک  عنوان  به 

 اندیشند. اند، نمییشان اندیشیدهآموزگارها
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هدایت و  گوید: »مشکلِ بزرگِ امروز  چه می  وزیر  1ی بشنوید گیزو 

داد؛  شته کلیسا این ماموریت را انجام می است. در گذ  بر ذهن  تسلطِ

ن مناسب  کار  این  برای  از اکنون  را  بزرگ  خدمت  این  باید  یست. 

دانشگاه انتظار داشت و دانشگاه در انجامِ آن شکست نخواهد خورد. 

  ی حمایت از آن را داریم. منشور به آزادیِ در اینجا وظیفه  ،دولت ما،  

به خاطرِ آزادیِ اندیشه   وزیر  پس  .«کندتکلیف می   اندیشه و وجدانْ

 را دارد.  و وجدان درخواسِت »هدایت و سلطه بر ذهن«

مکاتولیسیسمْ   آزمایش]فردِ[  درا    ورد  تا  ساخت  برابر  مجبور  ر 

بگیردکلیساگرایی   پروتستانیسم  قرار  را  ،  مسیحیتِ وی  برابر  در 

د،  شیری در برابر منطق مجبور میقرارگ. اگر فرد به  قرار داد  انجیلی

بود. چه کلیسا خواهد، تنها اندکی بهتر میمی   2گونه که مثال روگه آن 

عالوبا )که  منطق  چه  و  انجیل  چه  هاس  شد  و  لوتر  آن  بر  نیز  ه 

در ضروریات تفاوتی   اولیای مقدسِ امور(،  انددهش را داادرخواست 

 د.نکننمی

زمانه ما«  »پرسشِ  نمیشدنحلی  را   ،شودی  آن  کسی  اگر  حتی 

گونه  ن ایعمومی مجاز است یا تنها فرد    امر   یکگونه بیان کند: آیا این

 
 م. – است. یالدیقرن هجدهم مفرانسوی   داریاستممورخ و س یزوفرانسوا گ 1
 م.  –ی سیاسی اهل آلمان. یسندهنو ( فیلسوف و 1880-1802رنولد روگه )آ 2
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عمو  آیا  )است؟  اخ  مثالمیت  قانون، سنت،  و  دولت،  -ازاینالقیات 

 حلقابلیا فردیت؟ پرسش زمانی برای اولین بار    است ( مجاز  دست 

یه نکند و صرفا جنگی عل  مجوزشود که فرد دیگر به کل تقاضای  می

»منطقیِ« آموزش، که فقط  نداشته باشد. یک آزادیِ  »امتیازات ویژه« 

رساند؛ ما  ، ما را به هدف نمیشناسدوجدانِ منطق را به رسمیت می

خودمدارانهب آزادیِ  به  نیاز  آن  جای  آزادیِ ه  داریم،  آموزش    ی 

شود و   قابل شنیدن  منقلمروِ خود، که در آن    تمامیِآموزش برای  

خودش   بازرسیبتواند  که را  کنم  کاری  من  اینکه  کند.  بیان  نشده 

شوم» منشنیده  اگر  حتی  است،  »منطق«  تنهایی  به  این  میشه ه   «، 

اری کنم تا شنیده شوم و در نتیجه خود غیرمنطقی باشم؛ در اینکه ک

اندازه به  نیز  دیگران  بشنوم،  میرا  لذت  من  از  خودم  و  ی  برند، 

 کنند.مرا مصرف می  زمانهم

فرقی   منِ  میچه  وفادار،  منِ  ارتدکس،  منِ  گذشته  در  اگر  کرد 

زاد شود؟ آیا این اخالقی و غیره آزاد بود، که اکنون منِ منطقی باید آ

 هد بود؟ من خوا آزادیِ

 منطق  ، پس امر منطقی در من، یاآزادماگر من به عنوان »منِ منطقی« 

ال جهانِ  اندیشه، از قدیم ایده  منطق و آزادیِ  آزاد است؛ و این آزادیِ

طور و همان  –خواستند تا اندیشیدن را  ها میمسیحی بوده است. آن 
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ا نیز  ایمان  اندیشندیشیدن است، همانکه قبال گفته شد  یدن طور که 

معتقدان، مثل   به عبارت دیگر  ؛ اندیشگران،سازند آزاد    -ایمان است  

بایست آزاد باشند؛ برای دیگران آزادی غیرممکن بود. امر منطقی می 

آزادیِا »آزادیِ  ما  خدا«    اندیشگران،  و  ا فرزندان   زمان همست، 

 منْ ر ذهن است؛ چرا که  گری بیا سلطه  مراتب سلسله ترین  رحمانه یب

ف میتسلیمِ  برده کر  من  باشند،  آزاد  افکار  اگر  آنشود.  هستم؛  ی  ها 

قدرتی   من  آن  بر هیچ  بر  و  ندارم،  میاندمسلط ها  من  اما  خواهم  . 

داشت را  می اندیشه  باشم،  همه  اما  باشم،  اندیشه  از  پر  زمان  خواهم 

-رای خود بیاندیشه، ب  اندیشه باشم و به جای آزادیِیبخواهم  می

 نم.کرا حفظ می گیاندیش

اگر هدف این است که من فهمیده شوم و ارتباط برقرار کنم، پس 

که در    ، ابزارهاییاستفاده کنم  بشریتوانم از ابزارهای  می   فقطمطمئنا  

فقط  افکار را    واقعامن  م. و  اانسان  زمانهممان من هستند چون من  فر

عنوان   من،    انسانبه  عنوان  به  که  اماندیشهبی  زمانمه دارم؛  کسی   .

اینجا  ینم تا  شود  رها  اندیشه  یک  شرِ  از  است،    فقطتواند  انسان 

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  های جزمیایدهکاملی از    ارتشِ
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دیشیدن مشاهده کنید، و این را در خواهید یافت که  االن در عملِ ان 

کالم شدن در هر لحظه پیشرفت یباندیشه شدن و  ی بچگونه تنها با  

)می صرفا  شما  بیکنید.  خواب  در  بیمثال(  و  نیستید، اندیشه  کالم 

ا در  دقیق؛ آری،  هستیدگونه  نیز 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«  اندیشه  این »آزادیِ

رسید می   جاشما به این  فقط از این طریق است که آنِ خود هستید.  

 استفاده کنید.  داراییخود را به عنوان  که زبانِ

ان اندیشیدن،  نباشد،اگر  اندی  دیشیدنِ من  شده ی حملشهصرفا یک 

کارِ کالم  ا بردگی    است؛  از  که  است  »خدمتکار  یک  کارِ  یا  ست، 

می ان  .کند«پیروی  نه  که  ابتدای چرا  در  که  هستم  من  بلکه  دیشه 

هستم،   نیز  آن  هدف  نتیجه  در  و  دارم  قرار  در  آن  اندیشیدن  حتی 

نیز   مسیرش  شخصیِ  فقط تمامیِ  لذتِ  برای  است   مسیری  از  من   .

مورد   در  دیگر  آزاد اطرف  یا  مطلق  اندیشیدن  ندیشیدنِ  خودِ  این   ،

جایگاه  با مطرح کردنِ این  که    است که در جایگاه نخست قرار دارد

»انتزاع« )نخست   خود را  به عنوان هستی(    مثلبه عنوان شدیدترین 

میآفت  اندیشه  زده  همین  یا  انتزاع،  همین  سپس  تفصیل  یشتر  بکند. 

 . دیابمی
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ست، و این یک روحِ مقدس  ابشری    ی روحِاندیشیدنِ مطلق مسئله

ازاین اندیشیدن مسئله است.  این  به  رو  ی کشیشان است، که »نسبت 

برای  دارند  یمفهآن   بشر«،  نوع  عالیقِ  »واالترین  برای  فهمی   ،»

 »روح«.

چیزی   حقیقت  معتقد،  برای شدهتعیینبرای  است؛  واقع  امر   ،

چیزی  آزاداند باید  ست  ا یش  هنوز  شودکه  اگ.  تعیین    رحتی 

او محدودیت یبهم    بسیاراندیشیدنِ مطلق   -اعتقاد باشد، دیرباوریِ 

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 الها  گناه  به  قدس  اعتقادی  کنند، 

 ارواح و اشباح هستند. 

توانم اندیشیدن را به عنوان یک احساس انکار می نکه  طور  همانمن  

به همان   از حواس    فعالیِت  شکلکنم،  فعالیتی  به عنوان  را  روحانی 

ست،  ا  طور که احساس، حسِ ما نسبت به چیزهاکنم. همانمی نانکار  

ها در یت ماه ها )افکار( است.  به ماهیت اندیشیدن نیز حس ما نسبت  

واژگان    وجود دارند. قدرتِبه خصوص در کالم  هر چیزِ محسوس  

شد، در  می  اجبار کند: در ابتدا فرد با ترکه  این را در چیزها دنبال می 

آید؛ می  فائق. قدرتِ چیزها بر شجاعت ما، بر روح ما  عقیدهادامه با  
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استیال    ،طور کالمو همین  قیدهععلیه قدرتِ  حتی ترکه و شمشیر نیز  

هایی  انسان  عقیده های  نسان دهند. اافتگی و نیرویشان را از دست میی

 کنند.وار هستند که در برابر هر اغوایی از شیطان مقاومت میکشیش

ها غیر قابل مقاومت بودنِ آنفقط  مسیحیت از چیزهای این جهان  

آن از  را  ما  گرفت،  کرد.  را  مستقل  هممن  ها  را به  خودم  سبک  ین 

حقایق  از  همانمی  شانقدرتو    واالتر  من  برم:  که  ی  انفسانفرطور 

حقایق   هستم.  نیز  فراحقیقت  برابرِهستم،  اندازه  در  همان  به  ی  من 

 کنند نمیخود  ها مرا از خودبیاهمیت هستند؛ آن چیزها معمولی و بی

شوق   به  حقیقت ینمو  یک  حتی  و   ،حق،  آورند.  بشریت  آزادی، 

ثباتنیست    دست نازای من  برابر  در  باشد  که  را    داشته  من خود  و 

آن  کنم.  آن  هیچ  واژگانها  مادونِ  نیستند،  هستند،  واژگان  جز  چیز 

نیستهمان بیهوده«  »اشیاءِ  جز  چیزی  مسیحی  برای  که  در ندطور   .

طور که هگل ای یک حقیقت است، همانواژگان و حقایق )هر واژه

برای ( هیچ رستگاری  بگویدند یک دروغ  تواکند که فرد نمیادعا می 

. نیست   هایهودگیبکه برای مسیحی در اشیاء و    طورهمان،  من نیست 

نمیهمان مرا خوشحال  دنیا  این  ثروتِ  که  نیز طور  آن  حقایق  کند، 

داستانِ نداگونهآن  که  است  روح  بلکه  شیطان  نه  این  دیگر  اکنون   .

  این جهان بلکه با افکارِ کند؛ و او نه با چیزهای  وسوسه را بازی می 

 کند.ایده« اغوا می ا »درخشندگیِخود، ب
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همه دنیوی،  کاالهای  کنار  خوبیدر  کنار ی  باید  نیز  مقدس  های 

 دیگر ارزشمند نیستند.  چونگذاشته شوند 

روش هستند،  عبارات  )لوگوس( حقایقْ  واژگان  گفتن،  سخن  های 

ها منطق، اند؛ آنشده آورده    ،های بندبند هستند؛ که به ارتباط، به سری

 دهند.فه را شکل می علم و فلس

دارم،  من   واژگان  و  حقایق  به  نیاز  گفتن  سخن  و  اندیشیدن  برای 

توانم ها من نمیطور که برای خوردن نیاز به غذا دارم؛ بدونِ آن همان

ها هستند که با واژگان  های انسانفکر یا صحبت کنم. حقایق اندیشه

شده وپیاده  نتی   اند  آنکه  جه  در  وجود  ی  فقطبا  ذهن  برای  برای  ا 

هستند،  اندیشیدن اندازه  پدیدار  آن به  پدیدارند.  چیزها  دیگر  ها ی 

اگر    اندهای بشریتاسیسات و آفریده ی الهی  مکاشفه  جهت و حتی 

باشند، شده  داده  بیگانگی  همچنان  بیرون  کیفیِت  من   این  برای  که 

های من در یده آفربه عنوان  ها  آن  آری،  ؛ماندها باقی میدر آن   دارند

 شوند. آفریدن از من بیگانه می  ابتدای عملِ همان

، کسی که به یدن ایمان دارد در اندیش  است که  انسانِ مسیحی انسانی

خواهد تا افکار و آنچه »اصول«  منتهایِ تسلطِ افکار اعتقاد دارد و می 

لما  مسکسی    آید کهپیش میشود را به سلطه آورد. بسیار  خوانده می

-کدام را بدونِ انتقاد به عنوان اربابیچ ه   ها را ارزیابی کند واندیشه 
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سگی  ا مثل  او  اینجا  در  اما  نکند،  انتخاب  بو  اش  را  مردم  که  ست 

»اربابمی تا  اندیشهاکشد  هدفِ  به  همواره  او  بیابد؛  را  ی  ش« 

اصالح و طغیان کند، ممکن    ابد تا    تواندمیمسیحی   است.  حکمران

اما او همواره بار دیگر  حکمران را سرنگون کند؛    مفاهیمِها  است قرن

مشتاق به »اصلی« جدید، اربابی جدید خواهد شد، همواره بار دیگر  

»عمیق یا  واالتر  میحقیقتی  تنظیم  یک  تر«  همواره  فرا آکند،  یین 

برای   قانونید،  دارخواند، همواره روحی را برای تسلط اعالن می می

 کند.همه وضع می

ح  انسان  اگر  که  باشد  حقیقت  یک  فقط  است  تی  انسان  باید  چون 

قدرتزندگی  و  وقفِاش  را  آن سازدآن    هایش  یک  ،  مطیعِ  او  وقت 

انسانِ   یک  او  است؛  شده  قانون  یک  سلطه،  یک  مطیعِ  حکم، 

است.   کهخدمتگزار  است  و    مثال  مفروض  آزادی  بشریت،  انسان، 

 گونه حقایقی هستند.این  دست ازاین

دیگر   طرف  میاز  اینکسی  اتواند  بگوید:  را گونه  خود  شما  ینکه 

به شما بستگی دارد؛ تنها این    سازیدبیشتر از این با اندیشه مشغول  

بدانید،   در    اگررا  دارید  شایسته کردناندیشهدوست  چیزی  ی  تان 

مشکالتِ از  بسیاری  بسازید،  می  توجه  شوند،  سخت  حل  بایست 

درهم چندان  بدون  ر  پیششکستن  هیچ  نخواهید  آنجا  در  پس  فت. 



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

717 

 

هیچ و  اندیشه  یتکلیف  وظیفه  در  آن  با  تا  ندارد  ها  برای شما وجود 

کنید؛ اما اگر شما آن کار را انجام دهید، به    ( مداخلهها، حقایق)ایده

این   از پاک کردنِ  نیروهایی که دیگران تاکنون  از  موضوعاتِ  خوبی 

 ، استفاده خواهید کرد.اندآورده دست ه سخت ب

  او ای دارد، که  ئنا وظیفهن کسی که اندیشه خواهد کرد، مطمبنابرای

-کند؛ اما هیچ خود را برای خواستنِ آن معین می   ناآگاهانهآگاهانه یا  

  ی موضوع باال بارهی اندیشیدن و اعتقاد داشتن ندارد. درکس وظیفه 

گفت می اندازها  »شم  :توان  جلو  به  کافی  عالقهنمیی  ای  روید، 

به طور وتاه آنکه  ک  ؛رویدرید، به کنهِ چیزها نمیمحدود و متعصب دا

هر چقدر  در هر زمان  کنید. اما از طرف دیگر  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

ی  دربارهن طور  جا و همیدر این  موضوع  شید. این توانید داشته با می

دیگری   کارِ  میهر  میکندصدق  شما  خوشی ،  که  وقت  هر  توانید 

کنید.   رها  را  آن  رفت  بین  از  آن  شکلبرای  همین  دیگر   به  اگر 

، مجبور نیستید خودتان را به  یداعتقاد داشته باشتوانید به چیزی  نمی

گونه که  آن   ،ثابت مشغول کنیدیا خود را به طور  سازید  ایمان مجبور  

ایمان میندی مقدسِ  با یک حقیقِت  فیلسوفان  و  بلکه شناسان  کنند، 

و اجازه دهید تا   بکشیدی خود را از آن عقب  توانید آسوده عالقهمی
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یابد  خودش کمبادامه  این  کشیشانه  ارواحِ  عالقه.  به  ود  را  شما  ی 

بی »تنبلی،  خود«عنوان  فریِب  لجاجت،  بودن،    دست ازاینو    فکر 

را به حال امرِ مهمل  توجهی  حال شما با بی  ا با اینکنند. امتفسیر می

ی نوع بشر«  چیز، نه آنچه »واالترین عالقه . هیچکنیدخودش رها می

رد که به  ن را نداای« ارزش  یخوانده شده و نه هیچ »خواسِت مقدس

با   را  خود  و  کنید،  خدمت  مشغول  آن  آن  آن  خاطر  به  ؛  سازید و 

ارزشِیم ا  توانید  در  تنها  را  که  آن  دریابید  برای  آین  به    شما یا  و 

انجیلی ما    ، گفتار1ِخاطر شما ارزشی دارد یا نه. شبیه کودکان شوید 

ندارند و هیچ اما کودکان هیچ عالقهکند.  را نصیحت می ی مقدسی 

آنان خیلی  از »هدفِ نیک« نمیچیز   برای تر می دقیقدانند.  دانند که 

بهترین قدرته   چیزچه که   کنندیشان فکر میهاوس دارند؛ و حول 

 به آن برسند.بایست می چگونه

مثل  اندیشیدن کردن    درست  قدرتِ  مین  متوقفاحساس  اما  شود. 

ایدهاندیشه و  تئوریها  قلمروِ  سلطنِتها،  اصول،  و  و   روح،  ها 

که کشیشان،مراتبسلسله خالصه   زمانی  تا  دیگر  ،  عبارت  -دین  با 

ژندهشناسان،   سیاستمداران،  لیبرالپوفیلسوفان،  مدیرانِ  شان،  ها، 

 
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،همچون کودکان نگرد



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

719 

 

زوجخدمتگزاران مدرسه،   فرزندان،  والدین،  پرودون،  ،  مزدوج،  های 

ساند  بلونشلی 1ژرژ  دارند،   2،  دست  در  را  زمین  غیره  و  غیره  و 

که مردم به اصول  دوام خواهد آورد  مراتب تا زمانی  ماند؛ سلسله می

کنند؛ چرا که انتقاد میاز آن    یا حتی  دیشند وانبه آن میاعتقاد دارند،  

کند، در  کنونی را سست می  ی اصولِ ترین انتقاد، که همهامانحتی بی

 .اد داردبه اصل اعتق نهایت باز هم

  کند، اما معیار متفاوت است. مردم به دنبالِ معیارِ کس انتقاد می همه

تقاد از یک  فرض است. اندوند. معیارِ درست اولین پیش»درست« می 

حقیقپیش  یک  از  اعتقاد  از  ت،فرض،  می  یک  نه  شودآغاز  این   .

منتقد،   است؛  یک جزمبلکه  آفرینشِ یک  بدون اندیش  منتقد  عموما 

فاتِ بیشتری واقعا به خارج از فرهنگِ زمانه باال برده شده هیچ تشری

. منتقد »انسان را کشف دست ازاین»آزادی«، »بشریت« و    مثل،  است 

جزم  لکهب   «،نکرده توسط  حقیقت  باین  »انسان«  اندیش  عنوان  ه 

است تاسیس   است  شده  ممکن  این  بر  عالوه  که  )کسی  منتقد  و   ،

با   مشابه  جزمشخصی  این   اندیشهمان  به  حقیقت،  این  به  باشد( 

 
 م. –نویسِ رمانتیک فرانسوی  نرمانام مستعار  1
 م.  –( سیاستمدار سوییسی 1881-1808یوهان کاسپر بلونشلی ) 2
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این   با  شده  تصرف  و  ایمان،  این  در  او  دارد.  اعتقاد  ایمان  از  فقره 

 کند. ایمان، انتقاد می

ازِ نیروبخشِ او  »حقیقت« است: این راین یا آن    یمکتِب انتقاد رازِ  

 ماند. میباقی 

شوم.  تمایز قائل می  متعلق به خودنقدِ    و  واربردهاما من میان نقدِ  

پیش  آن اگر من تحِت  به  نقدِ من  انتقاد کنم،  برتر  فرضِ یک هستیِ 

  به عنوان مثال یابد: اگر  و به خاطرِ آن ادامه می   کندخدمت میهستی  

اثری وقت هر آنچه  باشم، آن باور به »دولِت آزاد« تصرف شده  من با  

آن از    بر  را  می  نظرگاهاین  دارد  دولت   کنمنقد  این  برای  آیا  که 

دولت   این  به  من  نه، چون  یا  است  می مناسب  به ورزمعشق  اگر  ؛ 

-چیز به ردهزمان برای من همهعنوان انسانی پرهیزگار نقد کنم، آن

می اهریمنی  و  الهی  و  های  انتقادِطبیعت  افتد  برابر  من   در 

نشانهدربرگیرنده  نشانهی  یا  خدا  از  است  هایی  شیطان  از  هایی 

 و  شیطان(  خدا، منبرِ ی خدا، مرکِبهایی مثل هدیهست نام ا رو)ازاین

دربرگیرندهانسان  کافران  ها  و  معتقدین  بود ی  در خواهند  من  اگر  ؛ 

»ماهیِت عنوان  به  انسان  به  که  کنم، حقیقی  حالی  نقد  دارم  باور   »

 افتد های انسان و ناانسان می ه ردهچیز عمدتا بای من همهوقت برآن 

 . دست و ازاین
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در ما  از عشق باقی مانده است: چرا که    عملیانتقادگری تا به امروز  

عشقِ  زمان  تمامیِ برای  را  آن  همه  یکها  کردیم.  استفاده  ی هستی 

از یک تصرف شدن است   وار محصولی از عشق، محصولینقدِ برده

رود، »همه چیز را بیازمایید و  ادراکِ عهدِ جدید پیش میو براساسِ  

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  باقی  ی  نقد  این  برای    ماند، ت 

 ای جزمی باقی ماند. ایده

با    گیرد، وفرض میطرفانه »حقیقت« را پیش در ابتدای کار، بی  منتقد

باور پیدا شود. او می  این  باید  خواهد  به دنبال حقیقت است که آن 

»نیک«   خیلی  که  دارد  را  چیزی  آن  در  و  کند،  ثابت  را  حقیقی  امر 

 است.

تر را پیشفکر    معنایی جز این ندارد که یک  فرض گرفتن هیچپیش 

ی باقی دربارهندیشد و  بیی را قبل از هر چیزِ دیگر  یا چیز  دهدقرار  

به عبارت  شروع به فکر کند.    یشه شدهاندی آغازی که  از این نقطه

کند. به بیان دیگر مشابه این  سنجد و نقد می می  باقی را با این  دیگر

شده آغاز    است که بگوییم اندیشیدن باید با چیزی که از قبل اندیشه 
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اگر   کل  شود.  آنکه  اندیشدر  جای  به  باشد  شده  آغاز    آغازش یدن 

کرده باشند، اگر اندیشیدن یک سوژه بود، یک شخصیتِ فعال برای 

شد این  وقت قطعا نمین گونه که یک گیاه است، آخود بود، حتی آن 

اما   آغاز شود.  با خودش  باید  اندیشیدن  که  کرد  رها  را   همین اصل 

بشخصیت  بیبخشیِ  که  است  اندیشه  ره  خطا  آورده شمار  بار  به  ا 

می صحبت  شکلی  به  هگلی  سیستمِ  در  گویی  است.  که  کنند 

-یت شخصاندیشیدنِ  به عبارت دیگر  اندیشیدن یا »روحِ اندیشیدن« )

اندیشیدن به عنوان یک شبح( فکر و کنش کرده است؛ در شده،  یده 

می گفته  همواره  انتقادی  »نقدْ لیبرالیسمِ  که  آن  شود  یا  این  را کار  « 

می  »خوددانجام  اینکه  یا  می -هد،  را  آن  یا  این  اگر  آگاهی«  اما  یابد. 

رتبه شخصی  کنشگرِ  یک  عنوان  به  می اندیشیدن  خودِ  گرددبندی   ،

باید پیش  اگر نقد این فراندیشیدن  شود، بندی میگونه رتبه ض شود؛ 

نقد کردن اندیشیدن و  یک فکر به همین شکل جلوتر قرار گیرد.باید 

می حالتی  در  خودشان  توانتنها  از  که  باشند  فعال  شوند،    آغازند 

طور که بدونِ  شان باشند، همان فرضِ فعالیت بایست خودشان پیش می

نمی ا بودن  اما  باشند.  فعال  چیزی توانند  عنوان  به  ندیشیدن، 

یک  شده  فرضپیش  جزمی،  فکر  نتیجه    جزمیتیک  در  است؛ 

ز یک  ا  به عبارت دیگر،  جزمیتا از یک  اندیشیدن و نقد کردن تنه

 شوند. فرض آغاز می ی جزمی، یک پیشاندیشه، یک ایده 
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ای با  برمی  هانهمراه  موضوع  این  باال  به  در  چیزی  چه  که  گردیم 

شد،   گفته  دربرگیرندهصریحا  مسیحیت  توسعهاینکه  از  ی  جهانی  ی 

اندیشه«،    ی« مناسب، »آزادیِاندیشه  ست، یا اینکه »آزادیِا  هااندیشه

ن  »آزادیِ است.  »بردهروح«  را  آن  من  که  »حقیقی«،  وار« خواندم،  قدِ 

 نیست.  از آنِ مننتیجتا به همان اندازه نقدی »آزاد« است، چون 

شما آنِ  از  آنچه  نمیست  ا  وقتی  خود  از  چیزی  به  شود،  تبدیل 

مستقل شودنمیدهی  شخصیت  خود  برای  »روح«  یک  عنوان  به   ،

ه »اندیشیدن«  ن   شما. اندیشیدنِ  شودمتفاوت می، موضوع  نشده است 

سان خود فرض دارد. اما آیا شما بدین را به عنوان پیش   شمارا بلکه  

م، بلکه برای دهید؟ آری، اما نه برای خودفرض قرار میرا نهایتا پیش

دارد.  ا اندیشیدن قرار  من  اندیشیدنِ  از  قبل  من  بدینم.  ادامه  جا  در 

نکه اندیشیدنِ ، یا ایتقدم ندارد اندیشیدنِ من  یک فکر بر  رسیم که  می

»پیش  بدونِ  که  من  چرا  است.  پیش ایفرض«  که اندیشهفرضِ  ن  ام 

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  چ ثابت  اندیشیدن  که  جز کند  یزی 

دنیست،    دارایی عبارت  می  یگربه  که  ثابت  ی  اندیشه یک  کند 

 »مستقل«، یک »روحِ اندیشه« به کل وجود ندارد. 
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معمول در نگرش به چیزها ممکن است   روشِ  کردنِاین معکوس  

  عملیِ  ها به نظر بیاید؛ که اگر عواقِبمشابه با بازیِ توخالی با انتزاع

نباش به آن متصل  یمِ  شان نشانه رفته تسلیهعلایی که  ه د حتی آن نآن 

 شوند. دهم میخطری که من به آن میی بیجنبه

این   جهت  کردنِ  عبارتِ جمع  یک  در  عبار  ؛فشرده  ها  اکنون آن  ت 

این من  چیز نیست، بلکه  که انسان معیار همه  شودمیگونه ساخته  این

د که ش دارا هستیِ دیگری در برابر چشمان  ،وار معیار هستم. نقدِ برده

های غلط را برای بت   فقطدر نتیجه او  خواهد به آن خدمت کند؛  می

-. آنچه برای عشقِ این هستی انجام میرساندمی   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  سازم، خود را براساس طبعِ خودملذتی می

نیازهایرا   یا  ی م  امگوناگون  براساس  استشمام    فقطجوم  را  عطرش 

 کنم.می

بر این شود اگر فرد  می هم    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 ،کند( خدمت میآن چیز )خواست 
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حقیقت، یا »حقیقت در حالت کلی« را رها   آنمردم مقید هستند تا  

باشند. آن چه چیزِ دیگری جز   بلکه در جستجوی آن   Êtreنکنند، 

suprême  »نقدِ حقیقی« است؟ حتی  ماهیت  واالترین  باید  نیز  ، جز 

ایمان  ناامید   اگر  بده   بهشود  دست  از  را  حال  حقیقت  این  با  و  د. 

اندیشه نیست، بلکه    یکاست؛ اما آن تنها    ندیشهایک    فقطحقیقت  

همه اندیشه ورای  اندیشهای  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؛  »مقدس«  ست،  و  »مطلق«  ی 

همهاست  از  بیشتر  حقیقت  خدایان  .  که  ی  چرا  دارد؛  در   فقطدوام 

خدمِت حقیقت و به خاطرِ عشق به آن است که مردم خدایان را و 

کرده سرنگون  نیز  را  خدا  خودِ  نهایت  از در  بیشتر  »حقیقت«  اند. 

می  سقوطِ زنده  خدایان  که  جهانِ  چرا  این  جاودانه   روحِ  اوماند،  ی 

 است. بانیت او خودِ ر یان است،خداجهانِ گذرای 

پرس به  میپشِ  من  پاسخ  حقیقت  یالطس  چیست؟  حقیقت  دهم، 

ست ای آزاد، روحِ آزاد است؛ حقیقت آن چیزی  ی آزاد، ایدهاندیشه

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. 

غی غیرجسمانی  غ  رشخصی،غیرمستقل،  و  حقیقت  س ایرواقعی  ت. 

تواند حرکت کند، تواند همچون شما قدمی به جلو بردارد، نمینمی
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چیز را از شما  ست و همها یابد؛ حقیقت منتظر شماتغییر کند، توسعه  

؛ چرا که اردوجود دکند، و خودش نیز تنها از طریقِ شما  دریافت می

کنید که حقیقت یک ما تصدیق می دارد. ش  هستیاو تنها در سرِ شما  

میا اما  است،  اندیشهندیشه  هر  اندیشه گویید  یک  حقیقی  ای  ی 

یا   را  انیست،  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  با تانناتوانیدهید؟  یعنی  دیگر   ،  اینکه 

یورشِ   هیچ  شما نتوانید  بر  آن  که  زمانی  دهید!  انجام  آن  به  موفقی 

را  می  فائق شما  میآید،  غیرت  خودبی  آوردسر  از  کند،  میخود  و 

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؛ 

ارید، چرا که آن زمان  دبا آن  وقت احساس خوبی  دید، آن تصرف ش

ارباب و  کرده  تانصاحب  پیدا  حقیقت  را  دنبال  به  که  زمانی  اید. 

شما نه به قدرتِ    تان تمنای چه چیزی را داشت؟ ارباب!بودید، قلب 

شخص  خود به  می   اشتیاق  قدرتمند  یبلکه  و  تا  داشتید  خواستید 

تان را، خدای ما را، تعالی احب شخصی قدرتمند را تعالی دهید )»ص

پیالطوس1ِدهید«  ارباب است و همه  (.  ی کسانی  عزیزِ من، حقیقت 

که به دنبال حقیقت هستند، در جستجو و ستایشِ ارباب هستند. اما  

 
 م. – 99.5مزامیر  1



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

727 

 

این ارباب در کجا وجود دارد؟ چه جایی جز سرِ شما؟ او فقط روح  

بینید، او در  میاست، و هرجایی که شما اعتقاد دارید که واقعا او را  

است؛   شبح  ارباب صرفاآنجا  که  شده اچیزی    چرا  اندیشه  که  ست 

بود   مسیحیان  رنجِ  و  درد  تنها  و  امر    کهاست،  مرئی،  را  نامرئی  امر 

ک جسمانی  را  بدبختیِ ر روحانی  و  کرد  حاصل  را  شبح  آن  که  د، 

 باور به اشباح بود.  وحشتناکِ

اعتقاد نخواهید داشت،    تا زمانی که به حقیقت اعتقاد دارید، به خود

هستید. شما به تنهایی حقیقت  دار  یندانسانِ  ، یک  تگزارخدمو یک  

در  او  که  هستید  حقیقت  از  بیشتر  بگوییم،  است  بهتر  یا  هستید، 

هیچ  رتانبراب کل  دربارهبه  مطمئنا  نیز  شما  نیست.  حقیقت  چیز  ی 

تی واالتر«  ی »حقیق کنید«، اما دربارهپرسید و نیز مطمئنا »انتقاد میمی

بایآنی  بارهدریعنی    -  پرسیدنمی که  باشدی  شما  از  واالتر  و    -د 

کنید. شما خود را به افکار و می نبراساس معیارِ چنین حقیقتی انتقاد  

طور که در مورد ظواهرِ چیزها کنید، همانتصوراتِ خود خطاب می

می این آن گونه  که  هدف  این  به  تنها  دلپذیر کنید،  خود  برای  را   ها 

لذتسازید  خود  برای  کنید،،  کنی   بخش  خود  آنِ  از  فقط  و  شما  د: 

خواهید تا ها شوید، میآن   مالکِو    بیایید   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 
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آن زما که  نمی دها  نی  ازیگر  مکانی    توانند  دیگر  شوند،  رها  شما 

ادراک غارت یا  آن ناشدنی  که  زمانی  یا  ندارند،  برای شما  ها  ناشدنی 

شما هستند. اگر بعد از آن، دوباره   داراییِ، زمانی که  درست هستند

وقت  باره به خارج از قدرت شما بلولند، آن تر شوند، اگر دوسنگین

 ست. ناتوانیِ ا  ی شمایعنی ناتوان  –ست  ا   هابودنِ آن نحقیقی  فقط  این

ها. در نتیجه حقیقتِ شما، تعالی آن  ست، حقارتِا  هاشما قدرتِ آن

  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  منارواح  داراییِ  عنوان  به  باشندتوانند  می  تنها  و   آرام 

هستندآن  وقت آن  واقعا  بار  اولین  برای  وجودِ    ؛ها  از  که  زمانی 

اند، زمانی که شرمسارشان محروم و تبدیل به یک دارایی از من شده

نمی  گفته  میدیگر  توسعه  را  »حقیقت خودش  حکمرانی شود  دهد، 

میمی اظهار  را  خود  است( کند،  مفهوم  یک  نیز  )که  تاریخ  کند؛ 

ب می هپیروزی  هیچ حق  .دست نازایو    «،آورددست  یک یقت  وقت 

ندا  همواره  پیروزی  اما  است،    ابزارِشته  بوده  پیروزی  برای  من 

، حرفحقیقت«(. حقیقت مرده است، یک    همچون شمشیر )»شمشیرِ

حقیقت   کلِتوانم از آن استفاده کنم.  یک واژه، یک ماده است که می

است؛ تنها به شکلی زنده است مرده است، یک جسد  خود  خودیبه

 من، زنده است. بودنِزندهسِ  یعنی در مقیا  –  اندزنده های من  ریهکه  
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و   سبزیجات  مثلِ  هرزهاعلفحقایق  هستند  ی  همانماده  که ؛  طور 

چیزی   چه  که  است  من  تصمیمِ  علفِ   جاتسبزیاین  چیزی  چه  و 

 . هرز باشد

برای من   استفاده می  وادیم  فقطاشیاء  آنجا که  کهستند که  نم. هر 

گیرم که آن را برای خود ارم حقیقتی را در چنگ میگذم را می ادست 

ست و نیاز ندارم تا تمنای آن را  اآرایم. حقیقت برای من قطعی  یم

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  زمینی برای معدهیب س   همانی که

لق و نیروی  دوست برای قلِب اجتماعیِ من است. تا زمانی که من خُ

 جهت که فقط بدینکند  اندیشیدن دارم، هر حقیقتی به من خدمت می

قدرت براساسِ  بخشم.من  بهبود  را  آن  خودم  که همان   های  طور 

چ« است،  یحیان »پوچ و چیزی هیواقعیت و جسمانی بودن برای مس

چنین است. او وجود دارد دقیقا به همان اندازه  ین ایقت برای من  حق

شان را ثابت رغمِ آنکه مسیحی هیچ بودنکه چیزهای این جهان علی

-ارزشدهند؛ اما آن هیچ است، چون  کرده است به وجود ادامه می

نه    شا دارد. ن  ارزشی  از خودشدارد.    در منبلکه    در خودشرا 

 است. آفریدهحقیقت یک 
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کنید، آری،  گونه که شما بیشمار چیز با فعالیت خود تولید می نهما

ها را بنا  دهید و همه جا کارهای انسان سطح زمین را شکلی تازه می

می می شما  نیز  شکل  همین  به  میکنید،  هنوز  بیشمار توانید،  توانید، 

اندیشه  با  را  معین  حقیقت  خود  ماسازید  ی  آن   یخشنود  هب   و  از 

به  طور که من دوست ندارم تا خود را  ین وجود همانبریم. با الذت  

اختراعشکلی   تازه  ماشینِ  خدمت  به  تحویل شدهمکانیکی  شما  ی 

اندازم،    راهبه خودم    نفعِ  جهِتها را  خواهم تا آنمی   فقطدهم، بلکه  

می  استفاده  را  شما  افکار  فقط  من  شکل  همان  آنبه  بدون    که کنم، 

 ها استفاده شوم.آن اجازه دهم خودم برای مطالباتِ

که  همه حقایقی  حقیقتی موردعالقه ،  اندمن  زیرِی  هستند؛  من  ی 

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 نسان، بیشتر از من نیست!  ا  من، حتی ماهیِت  نیست! حتی ماهیِت

 در دریا!هست ی اقطره در برابر من نسانِ ناچیز«»ا

ای حقیقِت خود را کنید که چون هر زمانهباکی ادعا می وقتی با بی

ندارد مطلقی« وجود  »حقیقِت  هیچ  واال   ،دارد،  کاری  که  دارید  باور 

داده  چرا  انجام  حال  اید.  هر  زمانهدر  هر  برای  هنوز  اینجا   در 

»حقیقتی مطلق«    ان خالصانهسبدینگذارید و  یمش را باقی  احقیقت 
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کمبودِ  ؛آفرینیدیم هیچ  که  هر    حقیقتی  ندارد، چون  ی،  ازمانه زمانی 

 . 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 اندیشهاند و بناباندیشیدهمی

زمانه  بعدی از  متفاوت  بودهچیزی  پیشین  باید  اندی  بیان  خیر،  ؟ 

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 یقتی که مردم اعتقاد  تشخیص داده نشده باشد، حق

 .سازند«  سلطنت مطیعِ آن »واالیی و 

ایده  زمانه  یک  حقیقِت  بعدتر هر  مردم  اگر  و  است،  آن  جزمیِ  ی 

به دنبالِ   است که آنانخاطر  بدین، این همیشه  یافتنددیگری    حقیقِت

ها تنها حماقت را تغییر شکل دادند و ؛ آنجستجو کردنددیگری  این  

چه کسی   –خواستند  می   هاآن  آن کردند. چرا که  تنِبر  ی مدرن  لباس

ای  با ایده»تا    -ها برای این شک کند؟  یهات آنتوج جرئت داشت به  

بیایند  غیرت  میآن   .«سر  شوند    دخواستنها  سلطنت  یک   –تا  با 

ما« یا    ترینِ حکمران از این نوع، »ماهیِتتصرف شوند! مدرن  اندیشه

 »انسان« است. 

اندیشه معیار بودمهبرای ه  نقدها یک  نقدِ متعلق به خودِ  ی  ؛ برای 

معیار  ،  نیامدنی معیار است، آنچه نتیجتا اندیشه نشدهسخنمن، منِ به
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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  است   نِ  ناحقیقت  حقیقت  هستم   مثال؛ 

نقدِ   جامعه.  و  دولت  مثال  ناحقیقت،  از »اتحاد؛  حقیقی«  و  آزاد 

می محافظت  روح  یک  ایده،  یک  اندیشه،  یک  دائمیِ  کند؛  سلطنِت 

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  -کنیم!  نمی

  ی »خواستی« را دارم، نه دغدغه   خودی  را دوست دارم، تنها دغدغه 

،  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

ا یک  در خدمِت  نیست،  نقدی  وار«  بلکه  نیست،  من یده  به    متعلق 

 است.

بشری    نقدِ یا  می   فقطحقیقی  مشخص  را  برای  این  چیزی  که  کند 

انسانِ برای  اما    مناسبحقیقی    انسان،  نه؛  یا  نقد  شما  است  توسط 

مناسب است یا  شماکنید که آیا آن چیز برای متعلق به خود معین می

 نه. 

آزاد با    نقدِ  را  می  هاایدهخود  همواره   زدسامشغول  نتیجه  در  و 

حالتی   هر  در  است.  کهتئوریک  اید  هم  شود، هعلیه  خشمگین  ها 
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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 هایی  با  ند  محو  کامال  کند  کار  نسیمِ میها   شوند؛ 

 دهد.ها فراری نمیها را به دوردست صبحگاهیِ روزی جدید آن 

ایده برابر  در  به  منتقد  هیچمی  1آتاراکسیا ها  اما  از  رسد،    شرِ وقت 

نمیآن  رها  دیگرشودها  عبارت  به  هیچ   ؛  نمیوقت  او  که  درک  کند 

جسمانیورای   واالتر  انسانِ  و   -  چیزی  او  بشریِت  آزادی،  یعنی 

ن  -  دست ازاین که  وجود  دارد  را  انسان  تکلیفِ  همواره  او  دارد. 

باقی ایده  ؛است   همچنان  این  و  بشریت »بشریت«.  ناشده  ادراک  ،ی 

گونه  ماند، دقیقا به این خاطر که یک »ایده« است و باید اینباقی می

 بماند. 

اید  عنوان  به  را  ایده  آن  من  دیگر  طرف  از  بگیرم،    خودمهِ  اگر 

همآن  در  آن  آن انوقت  واقعیِت  من  چون  است،  شده  ادراک  وقت 

دربرگیرنده آن  واقعیِت  من،  هستم؛  که  است  مسلم  امرِ  این    امر ی 

 جسمانی، آن را دارم. 

 
به معنای تحت الفظی آرامش است که در یونان باستانی مفهومی فلسییفی بییود   1

ی تییا پایییانِ عمییر از همییهرا  نزدیک به معنای تنها خوشبختیِ ممکن کییه انسییان  
 م. –ها دور نگاه دارد دغدغه
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ایدهمی که  ادراک  گویند  جهان  تاریخِ  طولِ  در  را  خود  آزادی  ی 

انسکندمی که  زمانی  تا  ایده  این  است؛  برعکس  مسئله  آن  .  به  انی 

ست ادر مقیاسی که در آن ایده است واقعی    ؛ست ااندیشد واقعی  می

ست. اواقعی    دارماندیشم یا آن را  در مقیاسی که من آن را می  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.شان را نیز توسعه می یشه شخصی، اند

منتقد هنوز   ایده  دارندهبه طور خالصه  با  او هنوز  ها نیست، چون 

تا زمانی طور که مسیحی  همان  .جنگدهمچون بیگانگانی قدرتمند می

هم   پلیدی؛  ی آنان نیست نبرد کند، دارندهامیالِ بدِ« خود  که باید با »

 .ردوجود دا ستیزدمی پلیدیبرای کسی که علیه 

و روح   کندمیآزادیِ روح، گیر    ،دانستن«انتقاد به سختی در »آزادیِ  

-، آزادیِ مناسب سازدمیی حقیقی و خالص پر  وقتی خود را با ایده 

ها  بدون اندیشهتواند  نمیگیرد؛ این آزادیِ اندیشه است که  ش را می ا

 باشد.وجود داشته 

حقِ انحصاری   مثالد،  کوبای دیگر می انتقادْ یک ایده را تنها با ایده 

 ی. ازخودگذشتگن بودن، یا خودمداری را با را با انسا
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هدفِ با  دوباره  مسیحیت  ابتدای  کلی،  حالت  به  یانتقاد  در  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

جهانی،  نِ روحانی با ذهنِ این، ذه خودمداری امرِ کشیشانه با  ستیزِ

اصلیِماده تاریخِ  ی  می   تمام  تشکیل  را  جنگ  دهد.  مسیحی  در این 

شود. قط به شکلی بسیار فراگیر و متعصبانه کامل میفترین انتقاد  تازه

جنگمسلما   پیشنمی  این  زندگیآاز    تواند  داشتنکه  را  و    هاش 

 بمیرد. باشد، ریخته اش را بیرون خشم

------- 

  باشد دهم مسیحی  کارهایی که انجام میاهمیتی نزد من دارد که  چه  

لیبرال، غیرانسانی یا نه؟ اینکه بشری، لیبرال، انسانی یا غیربشری، غیر

خواهم فقط آنچه من می  کارها  ست، چرا باید این را بپرسم؟ اگر آنا

وقت  خشنود سازم، آن   اه د، اگر من فقط خود را در آننرا انجام ده 

برای   همهخواهید پوشش دهید؛  یی که میهاگزارهآن را با    توانیدمی

 ست.امن یکی 

نیز در همین لحظه از خواحتماال من  بعدی  اندیشهی  علیه  های  دم 

سبکِ  اقبلی ناگهان  که  دارد  احتمال  نیز  من  کنم؛  دفاع  را    ماکنشم 

با مسیحیت نیست، نه به    تغییر دهم؛ اما نه به این حساب که متناظر

ا میحسابِ  انسان حرکت  ابدیِ  حقوقِ  بر ضدِ  این  ینکه  به  نه  کند، 
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کند، یی نوع انسان، بشریت و بشردوستی اهانت محساب که به ایده

، چون آن دیگر برای من  قرار ندارمبلکه چون من دیگر کامال در آن  

م یا دیگر ی قبلی شک دارکند، چون به اندیشهلذتِ کاملی تهیه نمی 

از سبکِ  آن  با  را  خرسند    خود  کردم  امتحان  االن  همین  که  کنش 

  ای مادهطور که جهان به عنوان داراییِ من تبدیل به  . همانسازمنمی

طور  گیرم، همینخواهم به عهده میشود که با آن آنچه را که میمی

در برابر من  فرو رود که    مادهروح نیز به عنوان دارایی باید به یک  

پذیراآ را  دیگر هیچ ترسِ مقدسی  ابتدامن  نباشم. پس    ن  ی کار  در 

برا در  این  از  بیش  آن نباید  به  بگذار  بلرزم،  بر خود  اندیشه  یک  بر 

خواهد ظاهر شود، چون اگر تهدید  شکلِ گستاخ و »شیطانی« که می

برای   از حد  بیش  پایان  منکند که  باشد،  ناخوشایند  ش  اناراحت و 

خو واقع  من  قدرتِ  انجامِدر  از  نباید  من  اما  بود؛  کاری اهد  هیچ   

در    نادرستیراخالقی و  خدایی، غییبروحِ    به این دلیل کهعقب روم  

شد تا به  مینقدیس بونیفیس خرسند    طور کههمانآن سکونت دارد.  

دست   کافران  مقدسِ  بلوطِ  بریدنِ  از  مذهبی،  سختگیریِ  خاطرِ 

در جهان یک  1بردارد.  اشیاء  ش  هباراگر  اندیشه ده پوچ  های روح اند، 

 د پوچ شوند. نیز بای 

 
اشاره به حکایتی که در آن قدیس بونیفیس بلوطی که به »بلوطِ ژوپیتر« مشهور   1

بود را با تبر برید و زمانی که مردم دیدند که خدایشییان او را بییه خییاطر آن کییار 
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اندیشه  ک هیچ  ندهید  اجازه  نیست،  مقدس  اندیشهای  هیچ    ا ب  ایه 

بندی شود؛ هیچ احساسی مقدس نیست )نه  عنوان »وقف کردن« رتبه 

و مادرانه  احساساتِ  نه  دوستی،  مقدسِ  هیچ  دست ازاین  حسِ   ،)

شدنیِ  اراییِ بیگانه ، د شدنیبیگانهها  ی آن اعتقادی مقدس نیست. همه 

هستند،   همانمن  توسط  و  که  شده  منطور  من  آفریده  توسط  اند، 

 شوند. نابود می 

می  همهمسیحی  ابژه  اشیاءی  تواند  بدهد، و  دست  از  را  ها 

»ابژهیداشتندوست  این  اشخاص،  عشقترین  دست  اهای«  از  را  ش 

آنکه خود بدون  )  بدهد  دبه  را  معنای مسیحی روح  یگربیان  ش ادر 

را که هایی  اندیشهی  تواند همهنده میرفته رها کند. داررا!( ازدست 

قلب  غیرتادر  و  بودند  عزیز  میاش  نگاه  روشن  را  از داشتند،  ش 

» ببیرون  خود   مشابه  شکلی  به  و  برابردوباره  ریزد  دست هب  هزار 

 ماند. ها باقی میی آنیننده آفرآورد«، چون او 

سختی کوشیم و به  یمجهِت قلمروِ خود  اختیار در  و بی  ناآگاهانهما  

اندیش مقدس،  احساسی  که  هست  ما  میان  در  مقدس،  هکسی  ای 

هنوز  اعتقادی مقدس را رها نکرده باشد؛ نه، احتماال ما اصال کسی را 

اندیشهندیده  از  یکی  از  را  خود  نتواند  که  مقدسایم  رها اهای  ش 

 
← 

 م. –نکشت، به مسیحیت گرویدند. 
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شود که شاید  آغاز می از این نظر    هاعقیدهی ستیزِ ما علیه  . همه سازد

باشیم اما  قادر  اندازیم.  بیرون  از سنگربندیِ فکرش  را  آنچه   حریف 

ام، و در نتیجه بعد انجام داده  کارهدهم را نیمهناخودآگاهانه انجام می 

ایمان )تصرف(    زندانیتوسط ایمانی  دوباره    ، از هر پیروزی بر یک 

بعد  گیرد؛ و  یبه خودش م  خدمتمرا برای    شوم که از نو تمامیِتمی

، یا  کندمرا مشتاقِ منطق می  ،انجیل دست کشیدم  قِ بهاشتیااز آنکه از  

مرا مشتاقِ    ، ی مسیحیت جنگیدمی کافی با ایدهاندازه بعد از آنکه به  

 . سازدی بشریت میایده

 ،پوشانم میم را با سپرم  ای افکار، داراییبه عنوان دارنده   بدون شک

ستم اجازه ی چیزها راغب نیعنوان دارنده  که به  به همان شکلدقیقا  

از میان  دهم همه نیازش را  اما همآن کس  بردارد؛  لبخندزنان  ها  زمان 

نتیجه نگاهبه  نبرد  آن  اجسادِ می  ی  روی  را  سپر  لبخندزنان  کنم، 

ایماناندیشه و  قرار  اهایم  شدهمیم  مغلوب  که  زمانی  ،  ام دهم، 

پیروز   ششوممیلبخندزنان  است  این  که  وخ.  کس  هر  آن.  طبعیِ 

شوخ»احساسات تا  است  قادر  دارد  برین«  حقارتِ اش  طبعیی  بر  را 

اجازه  انسان اینکه  کند؛  خالی  شوخ  دهممیها  همه ام  طبعیتا  ی با 

مقدس«    های بزرگ، احساساتِ برین، الهاماتِ اصیل و ایمانِ»اندیشه

 هستم. های آنکه من مالکِ همه این است  اشفرضش پی ، دبازی کن
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را   پیشنهاد  این  دین  ما  اگر  که  است  کرده  گناهکارانی    تمامابنا 

کامل هستیم!   تمامادهم: ما  ستیم، من علیه آن چیز دیگری قرار میه 

می که  هستیم  چیزی  آن  تمام  لحظه  هر  در  ما  که  ما  چرا  و  توانیم؛ 

وقت نیاز نداریم تا بیشتر از این باشیم. از آنجا که هیچ نقصی به هیچ

د. اگر دیگر کسی نیاز نداشته باشد  چسبد، گناه نیز معنایی نداری نمما  

ک میتا  راضی  را  ارشدی  که  را  دهداری  انجام  آنکند  یک  وقت  ، 

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   نچو،  گناهکار  روحانی«  به  »شخِص  درونِک  خودم    در 

-میوقت باید پرهیزگار باشم، آن اگر ،از طرف دیگر .زنمینمآسیب 

آنچه خدا را خشنود سازد انجام دهم؛ اگر باید انسانی رفتار بایست  

ایده  بایست میکنم،   را،  انسان  ماهیِت  که  را  را کاری  بشر  نوع  ی 

و   دهم،  انجام  سازد  آن دست ازاینخشنود  »گناه.  دین  کار«  چه 

بشمی می خواند،  »خودمدار«  یک ردوستی  اما  منی نامد.  آن  دیگر:  بار 

ست که  ا نیاز ندارد کاری بابِ میلِ دیگران کند، آن »خودمداری«    که

او  بشردوستی   آیا در  زاییده است،  شیطانِ نوظهورش را در خودش 

برش  ست؟ خودمدار که امر بشری در براا   معنای ببیشتر از چیزی    این

او  همان  لرزد، یک شبح است یمبر خود   در طور که شیطان هست: 

آنمغزِ به عنوان یک دیو و یک وهم  ها    داردتنها  اگر آنوجود  ها . 
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ی خیر و شر به عقب و جلو  شدهلوحانه در ضدیِت عتیقهقدر سادهآن

نمی  آن رانده  به  که  نامشدند، خیر و شری  »بشری« و  ها  های مدرنِ 

داده »خودمدارانه آن «  تازه کارِ»گناه  وقت اند،  »خودمدار«  با  را  کهنه   »

ها زدند. اما آن ی قدیمی نمیای جدید روی جامهو وصله  ردندکنمی

دانند که  ی خود میتوانستند کار دیگری کنند، چون این را وظیفهنمی

آن  باشند.  شده»انسان«  خالص  نیک  شخِص  از  مانده   ینیک  ؛اند ها 

 است!

این زتمامیِکامل هستیم، و در    تماماما   نیست که    انسان  مین یک 

انسان باشد!  دیوانهگناهکار  که های  هستند  می   ای  خدای    کنندتصور 

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 دومها در ماه نیستند،  لیطور که اواما همان

آنگن خیالی  اهِ  شکلی  اها  به  اما  قرار ست،  مخالفت  مورد  موزیانه 

است  دیوانگیدستکم  ،  گرفته  شان است که شان و تصرف شدن این 

آنچه    شانیشدگتصرف ست.  ا  هاآن   گناهِ جز  نیست  چیزی 

بمی نتیجههتوانستند  آورند،  توسعه دست  دقیقا  ست ا   هان آی  ی   ،

ام آن چیزی بود که او شایستگیِ مانِ لوتر به انجیل تمطور که ایهمان

ی خودش به درون خودش را با توسعه  فردیش را داشت.  اساختن
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میدیوانه پانتئونخانه  به  را  دیگری خود  از  می  1اندازد،  به  و  رساند 

 .2دست دادنِ والهاال 

 وجود ندارد! ی آلودگناههیچ گناهکار و خودمداریِ 

با   شوید  دور  من  داخل  »بشردوستیآن  از  به  بشردوست  ای  تان«! 

ای درنگ کن در ازدحامِ شهرِ عظیم: آیا تو  « بخز، لحظهپلیدی   ی»النه

نمی گناه  هم  باز  و  گناه  و  گناه  جا  همه  خاطرِ در  به  تو  آیا  یابی؟ 

نمی شیون  شده  فاسد  هیوالگون انسانیِت  خودمداریِ  بر  آیا  کنی، 

ثروتمندی نمف  تاس بدون آنکه او را  بینی  میا  ی رخوری؟ آیا انسانِ 

را  یب خود  هم  االن  همین  تو  شاید  بیابی؟  »خودمدار«  و  رحم 

به  می  خداناباور نسبت  تو  اما  وفادار  ایدانی،  مسیحی  احساسِ  ن 

تر است از  محتملیک شتر از سوراخ سوزن    شدنِداخل  ای که مانده 

بینی و به یم. چه تعداد هستند که  3روتمندیک مردِ ث»ناانسان« نبودنِ  

 
هب خاص و  مذ  یککه در    یانیاز مجموعه خدابتکده عبارت است    یاپانتئون   1

  ی مذاهب پاگان یبرا یشتراصطالح ب ین. اشوندیم پرستیده صخا یدوره یکدر 
نورس    یراساط  یا  یونان   یر اساط  خدایان   مجموعه  پانتئون،  ی . نمونهرودیبه کار م

 م.  – است.
آسگا  یمباشکوه و عظ  یی، سرایناویاسکاند  یروالهاال در اساط 2 رد بود  واقع در 

 م. – بود. ایزدان یسرکرده ینآن اود درو  رفتیر مکه تاالر کشتگان به شما
متی     3 ن»  –  19.24انجیل  سوراخِ  میگو مى  زیو  در  شتر  شدن  سوزن،    داخل 

 م.  -است«.  هاآسمان در ملکوتِ ثروتمندتر از داخل شدن آسان
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خودمداران«  »توده به  اندازیینمی  )عشق  تو  بشردوستیِ  پس  شان؟ 

است انسان(   یافته  انسانهیچ   ؟چه  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  در را  ی،  را  او  درنتیجه  یافتی، 

انسانهمه کردی.  وارد  آنجا  و  نخوان  گناهکار  را  گناهکار ها  ها 

ی گناهکاران هستی؛ شما، کسانی یننده آفرنخواهند بود: تو به تنهایی  

کسانی هستید که ها را دوست دارید، همان  کنید انسانکه تصور می

ها را به ی هستید که آن سانکاندازید، همان  یمها را در باتالقِ گناه  آن 

کسانی کنید، همان  ار و بافضیلت، به انسان و ناانسان تقسیم می تبهک

آن  که  به  هستید  را  می  یِشدگتصرفها  آلوده  چون  سازید خودتان  ؛ 

-ورزید. اما من به شما میعشق میانسان  که به    هاانسان شما نه به  

 اید. در رویا دیدهرا او  فقطاید، گویم، شما هرگز یک گناهکار ندیده

اندیشه که من باید به دیگری خدمت کنم بر  لذت شخصی   با این 

می  تلخ  با  من  کنم،  تصور  او  به  اجبارِ  تحت  را  خود  اینکه  با  شود، 

  ، 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

شود که  واضح می  خودخودیاین بهوقت  آن   واالتری« خدمت نکنم،

دیگر   شرایطی  من  هر  جز  تحت  نیز  انسانی  هیچ  خدمت   خودمبه 
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من  ازاین  .کنمنمی صرفارو  واقع    نه  نه صرفادر  بلکه    و  هستی  در 

 ام. یگانهام نیز برای آگاهی

-معطوف میتو    به  دست ازاینبیشتر از امر الهی، امر بشری و    این

 . شودمعطوف می به تو  توستآنچه از آنِ ؛ شود

دهند نگاه کن، و تو بیشتر  ها به تو میتر از آنچه که آنبه خود قوی

قدرت داری؛ به خود به عنوان چیزی بیشتر نگاه کن و بیشتر خواهی 

 داشت.

به هر مستحق  ، صرفا  نداری تکلیف    ست اتو صرفا به هر آنچه الهی  

 هستی که از آنِ تو   ی آن چیزیبلکه دارنده ت نیستی،  سا آنچه بشری  

آن  ی چیزهایی هستی که نیروی  ی همهدارنده   به عبارت دیگر  ست،ا

کنی خود  آنِ  از  که  داری  دیگربه  ؛  را  آن    بیان  الیق  و  شایسته  تو 

 ست.ا چیزی هستی که از آنِ تو

خارج از خودم   یکردند که باید به من تقدیرمردم همیشه فرض می

آنبد دلیل  همین  به  نهایتاهند،  من    ها  که  داشتند  چون درخواست 

ی جادوییِ مسیحی . این چرخهانسان هستم باید مدعیِ بشریت شوم

خودِ  ا ماهیِت)اِگوی(  ست.  نیز  مشابهفیشته  است، از  خارج    ی  من 

گر این خودْ حقوقی داشته باشد،  ااست؛ و    )اِگو(   کس خودچون همه
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میوقت  آن  به  تبدیل  خود«  »شود  دیگر  آن  نیست که  اما  1من  من  . 

بلکه   نیستم،  دیگر  خودهای  میان  در  من هستمخود    فقطخودی   :

ازاینیگانه  خواستهام.  اَرو  و  من  اند؛  های  یگانه  نیز  من  کوتاه  عمالِ 

عنوان این منِ یگانه    اب  فقطی من یگانه است. و  چیز دربارههمهآنکه  

خود را  با همین است که  م،  کنچیز را از آنِ خود می است که من همه

ها من نه به عنوان انسان، انسان   بخشم.و توسعه می  گمارمیمر  به کا

 دهم.می را، بلکه به عنوان من خودم را توسعه 

 است. شخصِ یگانهاین معنای  

 

 

 

 

 

 

 

 
این فرآیندِ ن است، پس از  منظور این است که »خود« که هر شخص دارای آ 1

شود و دیگر  یل به یک خودِ مشخص و عمومیِ همگانی می بخشیدنِ حقوق، تبد
معنا است. تفاوتِ »خود« و »آن خود«، تفاوتِ ی هر شخص نیست پس بیویژه

در انگلیسی است که    theدر آلمانی یا    dasبین استفاده از حرفِ تعریفِ معینِ  
 م.  –بینم. جز استفاده از »آن« نمیای  سازی آن در فارسی فعال چارهدر مشابه
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IV. یگانه 

 

اهدافِدوران مسیحی  و  پیشامسیحی  دنبال   های  را  متضادی 

ند، دومی ک  سازیال ا امر واقعی را ایدهخواست تکردند؛ اولی می می

ال را ادراک کند؛ اولی به دنبالِ »روحِ مقدس«  خواست تا امر ایدهمی

تفاوتی نسبت رو اولی با بیدنبالِ »بدن متعالی«. ازایناست، دومی به  

شود؛ دومی با دور انداختنِ امر  جهان« بسته می   به امر واقع، با »تحقیرِ

 روح« بسته خواهد شد.ال با »تحقیرِ ایده

-هیچناپذیرِ آن است و  ی آشتال از نوعِ  واقع و امر ایده  ضدیِت امر

آن وقت   از  نمییکی  ایدهتواند دیگری  ها  امر  اگر  به  شود:  تبدیل  ال 

ال نخواهد بود؛ و اگر امر واقع تبدیل به  امر واقع شود، دیگر امر ایده

ایده ایدهفقط  ال شود،  امر  هیچ   ال وجود خواهدامر  به  نه  داشت و 

واق امر  دروجه  نیست  قرار  دو  آن  میان  مگر    ع. ضدیت  شکند،  هم 
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«، در  شخصاین » فقط در  ضدیت  .  سازدآنکه شخص هر دو را نابود 

یابد؛ در غیر این صورت ایده و ش را میا طرفِ سوم، است که پایان

اک  گونه ادرن بدیتواند  مانند. ایده نمیواقعیت تا ابد از تطابق باز می

شود که به  زمانی ادراک می   فقطکه ایده  شود که ایده باقی بماند، بل

 طور است.عنوان ایده بمیرد؛ و در مورد امر واقع نیز همین

پیروانِ  باستانیان  در  برابرمان،  در  ما  اکنون  مدرن  اما  در  و  ها  ایده 

واقعیت  هیچداریم  پیروانِ  نمی .  و  کدام  شوند  پاک  از ضدیت  توانند 

خورد  وح را میخورند، یک حزب حسرت ریمحسرت    فقطهر دو  

آید این اشتیاقِ جهانِ باستان ارضا شده و این و زمانی که به نظر می

روح روح   این  کردنِ  دنیوی  برای  سرعت  به  دیگری  است،  آمده 

می »  ،خوردحسرت  یک  همیشه  برای  باید  پرهیزگارانه«  آرزوکه  ی 

 باقی بماند.

پرهیزگارانهآرزو باستانی ی  پرهیزگاراآرزوبود،    تقدیسان  ی  ی  نهی 

جسمانیمدرن همان   ت ها  اما  روزگارِ  است.  که    وقتی   باستانطور 

متشکل از    فقط کرد )چون او  سقوط می   یست بامیشد    تمنایش ارضا

ی  تواند درونِ حلقه وقت نمیهمان تمنا بود(، جسمانی شدن نیز هیچ 

دیس شدن و  ی تقطور که خصیصهدست آید. همانهمسیحی بودن ب

ق جهانِ  با  شدن  همراه  خالص  و  )غسل  بوددیم    ، ( دست ازاینها 

جهان   این  درونِ  به  خدا  است:  همراه  مسیحی  جهان  با  نیز  تجسد 
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آن را    مثال  خواهد تا آن را رها کند شود و میمی   تنانهشود،  می  ابپرت

 مثال ؛ اما از آنجا که او »ایده« یا »روح« است، مردم )سازد با خود پر  

دردر   همه  نهایت   هگل(  به  را  میایده  وارد  جهان  به  و  چیز،  کنند 

می همهثابت  در  منطق،  که  ایده،  »که  هست«کنند  در    .چیز  »انسان« 

چیزی   آن  معادلِ  امروز  عنوان  افرهنگِ  به  رواقی  کافرانِ  که  ست 

هستیِ   یک  اولی،  مثل  کردند؛ دومی،  بنا   تنانگیبی»انسانِ خردمند« 

خردمندِ  »انسانِ  مقدسِ«است.  »شخِص  این  غیرواقعی،  بدنِ  بی  « 

خدایِ  رواق در  »شخصِ  تب   تنانهیان،  یک  واقعی،  انسانی  به  دیل 

بی خودِ  غیرواقعی،  »انسانِ«  شد.  بدن  دارای  در  مقدسِ«  خودِ  بدن، 

 واقعی شد.  من، ، درجسمانی 

اینجا به  پرسش درباره  است که  در  ی »وجود خداوند« راه خود را 

-شدنکشیده  پرسشی که دوباره و دوباره پیش  کند،مسیحیت باز می

است که اشتیاق برای وجود، جسمانیت، شخصیت و    این  اش گواهِ

دل پیوسته  میواقعیت،  مشغول  را  است ها  هیچ  ساخته  وقت  چون 

رضایت راه نمیدهندهحلِ  پیدا  در  ای  پرسش  نهایت  در  است.  کرده 

دوباره   که  خاطر  بدین  تنها  شد،  رها  خدا  وجود  عبارتِ مورد  در 

. اما این نیز وجودی از جای برخیزد  )فویرباخ( »الوهیت« وجود دارد  

پناه  آخرین  و  اینگاهندارد  »بشرِ خالص«  اش،  ست،  ا  یافتنیتحقق که 

ای وجود ندارد چون هیچ کدام قادر هیچ ایده  .بخشیدپناهی نخواهد  
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نیست جسمانیت  اسکوالستیکِ  مشاجره.  ندبه  نامگراواقع ی  و  -یی 

بیانِ  1گرایی به  دارد؛  مشابه  تمامِ  موضوع  این  کوتاه،    محتوایی  در 

می خودش  دور  به  مسیحی  نمیتاریخِ  و    داخلِ  در  تواندچرخد، 

 پایان یابد.  خودش

برای    جهانِ در روابطِ زندگیِ فرد،    ها ایده  بخشیدنِتحققمسیحیان 

می در   کار  دولت  و  کلیسا  قوانینِ  و  آن  ؛کندموسسات  تولیدِ اما  ها 

( را در  نیافتیتحققنشده )انیکنند و همواره چیزی جسممت می ومقا

نگاه می به شکلی خستگیخود  این وجود،  با  دنبالِ  دارند.  به  ناپذیر 

یورش   شدن  جسمانی  حد  این،  برندمیاین  چه  تا  به   جسمانیتکه 

 . اهمیتی ندارد ، نزدشانطور مداوم در نتیجه دادن شکست بخورد

اندچون   اهمیِت  برای  واقعیاتْ  میکی  تحقق  ند، دار بخشد  آنکه 

است مهم این  او  نزد  چیز  آن  ترین  واقعیاتی  که  ایده برگرفته  ها  از 

حقیقتا   یافتهتحقق آزماید که آیا امر یمرو او همیشه از نو ین ازاباشند. 

 امر واقعی آزمودنِ زید یا نه؛ و در  یماش در او  ایده را دارد، آیا هسته

 
تسم   یا  و  ییگرانام 1 م  یفلسف  یینیآ  یانظر    یه،اصالت  اعالم  که    کندی است 

موجودات    در کل به گوهرِ  ها یفو تعر  یستندذات ن  یا  یتماه  یموجودات دارا
نم ب  گردندیباز  واقع  یا  ینیع  یانو  هستند   ییهابرداشت   کهبل  ،یستندن  یبازتاب 

 م. – .یماطرح کردهو امور م یزهاها را در مورد چکه خودمان آن
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-تحققاندیشد  می   گونه کهآزماید، که آیا آن یم ایده را نیز  زمانهماو  

 به همین دلیل نشدنی است.  واشتباه اندیشیده است یا  یافتنی هست 

و   دولت،  خانواده،  به  تا  ندارد  نیاز  دیگر  به    دست ازاینمسیحی 

را   موجوداتعنوان   خود  تا  ندارند  نیاز  مسیحیان  بدهد؛  اهمیت 

ها « قربانی کنند، بلکه این ای این »چیزهای الهیهمچون باستانیان بر

شود.   زندهها  در آن  روحط برای این هستند که استفاده شوند تا  فق

نوعِ  بی  واقعیی  خانواده آن،  از  تا  است  قرار  و  است  شده  اهمیت 

آن  شاال ایده که  بود، برخیزد،  خواهد  واقعی«  »حقیقتا  نوعِ  وقت 

یا براساس روشِ  خانواده  با خدا،  اندیشیدنِ ی مقدس، تقدیس شده 

باستانیانْ خانواده،  لیبرال، یک خانواده برای  بود.  »منطقی« خواهد  ی 

برای  آن  الهی هستند؛    پدیدار،دولت، سرزمین پدری به عنوان چیزی  

المدرن منتظرِ  هنوز  پدیدار  ها  عنوان  به  است،   آلود گناه   فقطوهیت 

ه  تبدیل ب به عبارت دیگر  ست و هنوز باید »رها شود«،  ااست، زمینی  

امرِ    دست ازاینست: خانواده و  ا  معنا   شود. این بدین  تی حقیقیواقعی

نیست واقعی  و  و ند پدیدار  پدیدار  که  است  ایده  و  الهی  امرِ  بلکه   ،

ه خود را با گرفتنِ واقعیِت حقیقی،  خانواد  اینست؛ اینکه آیا  اواقعی  

می واقعی  ایده  گرفتنِ  این   سازد،با  است.  نشده  مشخص  هنوز 

فردوظیفه امر  ی  همچون  خانواده  به  که  کند،    نیست  خدمت  الهی 

ی هنوز و آن را به خانواده  کندبلکه برعکس باید به امر الهی خدمت  
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وارد   الهی  همهسازد غیر  باید  م،  ایده  نام  به  را  باید  چیز  کند،  طیع 

 ، باید ایده را به تاثیری واقعی برساند. نهد پرچمِ ایده را همه جا بنا 

تان برای  ی مسیحیت، همچون عهد باسدغدغه اما از این جهت که  

راها  الهیامر   از  همواره  متضادِست،  به    های  میآخود  در ن  رسند. 

شد، در انتهای    خارجِ دنیایییینِ کفار، امر الهی تبدیل به امرِ  آانتهای  

امرِ   به  تبدیل  دنیاییمسیحیت  این  داخلِ  در  باستان  عهد  امر    شد. 

آنک از جهان قرار دهد و    که آن را کامال خارجموفق نشد   از    ه پس 

انجام   را  کار  این  است مسیحیت  را داده  این  تمنای  فورا  الهی  امر   ،

او  اما    .«سازدخواهد تا جهان را »رها  بازگردد و می  دارد که به جهان

تواند برسد که امر الهی  رسد و نمینمیهدف  درون مسیحیت به این  

امرِ   عنوان  دنیاییبه  تبدیل    داخلِ  دنیویبه  واقعا  امرِ  شود:   خودِ 

را  آنقدر خود  که  است  مانده  باقی  غیرمنطقی،  ی  »بد«،  امر  عنوان 

ام  و  »خودمدارانه«  آن تصادفی،  بدِ  معنای  به  »دنیوی«  نفوذناشده    ، ر 

باید و  کند  انسان   هم  حفظ  به  خدا  تبدیلِ  از  مسیحیت  کند.  حفظ 

  زمان با   در طولِ تمامیِاش را  ی رهاسازشود و کارِ تبدیل و  آغاز می 

ها و  ی انسانای خدا پذیرشی مناسب در همه تا بر  دکنخود حمل می

چیز با روح نفوذ کند:  مهدر ه  و سازدبشری آماده ی چیزهای در همه

 ممارست دارد. سازیِ جایگاهی برای »روح« او به آماده
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زمانی که در نهایت تاکید روی انسان و نوع انسان افتاد، دوباره این  

که بود  تلفظها  آن   ایده  نمی  کردند.می  شاابدی  آن »انسان  ها میرد!« 

منِ تاریخ،    ، انساناند:  کردند که اکنون واقعیِت ایده را دریافتهفکر می

یابد، است که واقعا توسعه می   ال ایده؛ او، این  است منِ تاریخِ جهان  

دیگریا   عبارت  را    به  و  بخشدمی  تحققخود  واقعی  واقعا  نوعِ  آن   .

تاریخْ  جسمانیِ   چون  است،  اوست،آن  فقط    بدنِ  افراد  آن  در  که 

منِ تاریخِ جهان است، حتی تاریخِ پیشامسیحی؛    ،عضو هستند. مسیح

به   مسیح  شمایلِ  است،  انسان  او  امروزی،  ادراکِ  انسان در    شمایلِ 

«  ی مرکزیِ »نقطه  انسانِ مطلق،،  چنین انسانی توسعه پیدا کرده است:  

که »انسان«  چرا    ؛گرددمیازاره با انسان بتاریخ است. امر تخیلی دوب 

اندازه به  تخیلی  نیز  مسیح  تاریخِ  ای  منِ  عنوان  به  »انسان«،  ست. 

 بندد.ی ادراکِ مسیحی را میجهان، چرخه

می چرخه شکسته  مسیحیت  جادوییِ  رابطه ی  اگر  تصنعیِ شود  ی 

میان وجود و تکلیف، یعنی میان من به عنوان آنچه هستم و من به 

مت عنوا باشم  باید  آنچه  شودن  فقطم  .وقف  تمنای بر    سیحیت 

می سماجت  ایده  انفصالِ  جسمانیِت  با  و  دو    آن  بخشِآسایشکند 

طور که  همان  -ماند  گردد: تنها زمانی که ایده، ایده باقی میمحو می 

ایده مسلما  انسان  نوع  یا  است  انسان  بدن  بدونِ  مسیحیت    -ای 

-وحِ »کامل نی، امر جسمانی یا ری جسماهمچنان پدیدار است. ایده
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»پایان روزها  عنوان  به  مسیحی  برابر  در  یا  1شده«  عنوان  «  »هدفِ  به 

 او زمانِ کنونی نیست.  برایتاریخ« شناور است؛ آن 

تواند نقشی در بنا نهادنِ پادشاهیِ خداوند داشته باشد، فرد تنها می

توسع در  نقشی  مشابه،  چیزِ  همان  از  مدرن  تصورِ  براساس  ی ه یا 

و فقط تا زمانی که او نقشی در آن دارد  اشته باشد؛  تاریخِ بشریت د

بشر به او    ، ارزشاست که ارزشِ یک مسیحی، یا براساس بیانِ مدرن 

. 2ی کرم است غبار و پیله  دیگر چیزها  برایاو    یابد؛ چرا کهتعلق می

یخِ جهان است و در باقیِ تاریخِ جهان  تاراینکه فرد در خودش یک  

را  دارایی  میاش  مکنتصرف  آنچه  از  میاسیحی  د،  فراتر  رود.  ست 

برای مسیحی تاریخِ جهان آن چیزِ واالتر است، چون تاریخِ مسیح یا  

  فقطارزش دارد، چون او  او»انسان« است؛ برای خودمدار تنها تاریخِ 

ایدهمی نه  بخشد  توسعه  را  خودش  که  نه  خواهد  را،  انسان  نوع  ی 

. او به  دست این ازشیت الهی را، نه آزادی را و  ی خدا را، نه مبرنامه

وسیله عنوان  به  ظرفِ  یده ای  خود  نمی  یا  نگاه  هیچ خداوند  کند، 

 ی بیشترِ کند که برای توسعهدهد، تصور نمیتکلیفی را تشخیص نمی

 
 م.  – منظور نویسنده قیامت یا پایان جهان است. 1
هییا و ( است؛ »تنِ میین بییا کییرم5:7احتماال اشاره به این جمله از کتاب ایوب )  2

 – «انگیز شییده اسییت.های غبار پوشانده شده، پوست من شکسته و نفرتکلوخه
 م.



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

753 

 

اینکه می  نوعِ به آن   ناچیزِ  بایست سهمِانسان وجود دارد و  خود را 

که چه  کند به اینکند، اعتنایی نمی یخود را زندگی ماعطا کند، بلکه  

مبحث  این  اندازه خوب یا بد بر سر بشریت بیاورد. اگر امکانِ خلطِ  

شد  یمطبیعی باید ستایش شود وجود نداشت،    که حالِت  ایدهاین  با  

لِنا سه کولیِ» ایده  1«  تا  آیا من در جهان هستم  یاد آورد.  به  ها را  را 

لت«  ایدهِ »دو ام را در تحققِنقش م مثالاشهروندی ؟ تا با تحقق بخشم

ی خانواده را به  انجام دهم یا با ازدواج، به عنوان همسر و پدر، ایده

من به همان   چه اهمیتی برای من دارد!چنین تکلیفی    وجود برسانم؟

به دنبالِ یک تکلیف زندگی   ل به دنبال تکلیف  کنم که گُمی ناندازه 

 .دهدوش نمیبوی خبه دنبالِ تکلیف کند و نمیرشد 

 ندمسیحی چرخش ک  که ادراکِ  یابدتحقق میزمانی  آل  »انسانِ« ایده

انسان یگانه،  این شخِص  »من،  که  شود  عبارت  این  به  تبدیل    . ام« و 

پرس  به  آن  از  بعد  چیست؟«  »انسان  مفهومیِ  شخصیِ    شِپرسشِ 

وم بودند تا کند. با »چه« در جستجوی مفه»انسان کیست؟« تغییر می

کل پرسشی وجود ندارد،  عی کنند؛ با »چه کسی« دیگر به  آن را واق

است:    کنندهپرسش   شخص در دسِتیک  بلکه پاسخ فورا به صورت  

 دهد.پرسش خودش را پاسخ می 

 
 م. – یششاعر اهل اتر (1850– 1802لنا ) یکالوسن 1
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»نامی خدا میها دربارهآن  نمی گویند،  را  ی من درباره  .نامند«ها تو 

هیچ   است:  چنین  نمیمفهومی  نیز  بیان  عنوانِ مرا  به  آنچه  هر   کند، 

باشد من گماشته شده  نمی  ،ماهیِت  بیان  مرا  آنتمامیِت  تنها کند،  ها 

گویند که او کامل است  هستند. به همین شکل در مورد خدا می  نام

و هیچ تکلیفی برای تالش جهت کامل شدن ندارد. این نیز تنها برای 

 من مناسب است.

  یگانه ا  که خود رام  گونهاینم و زمانی  ا قدرتِ خویش  یدارندهمن  

در  می یگاشناسم.  نوآورانه  نه،شخصِ  هیچِ  به  دارنده  باز  خودِ  اش 

گردد، که از آن زاده شده است. هر ماهیِت واالتری ورای من، چه  می

فقط کند و خدا باشد، چه انسان، احساسِ یگانه بودنِ مرا تضعیف می

  بازد. اگر من خود را، آن یگانه در برابر خورشیدِ این آگاهی رنگ می

ی ی من تکیه بر آن آفریننده دغدغهوقت  ی خود سازم، آن را دغدغه

 توانم بگویم:کند و می گذرا و فانی دارد که خود را مصرف می

 همه چیز برای من هیچ است.
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