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  ی یادداشتی در باره

  ی احزاب برچیدن همه
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This is a Farsi translation of: 

"Note sur la suppression générale des partis politiques" by Simone Weil 

or On Abolition Of All Political Parties by Simone weil from Écrits de 

Londres et dernières lettres, copyright © 1957, by Simone Weil, translated by 

permission of Éditions Gallimard, Paris, translated into English by Simon Leys 

A NEW YORK REVIEW BOOK 

PUBLISHED BY THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS                                                                 

 ای است  فارسی از کتابِ   این کتاب ترجمه

  ی احزاب برچیدن همه

 ی سیمون وی،  نوشته

 1958ها، انتشارات گالیمار،  های لندن و آخرین نامه برگرفته از کتابِ نوشته

 ی انگلیسیِ سایمِن لیز  به ترجمه

 هایی از چسواف میوُش )برنده نوبل ادبیات( و سایمِن لیز نوشته همراه با

 "بررسی کتاب نیویورک"کتابی از: انتشارات 

 1396ترجمه به فارسی: غالمعلی کشانی، بهمن 

 رن(، اشاره به تاریخ دموکراسی و سوسیالیسم در طیِ دو ق1888، جیمز انسور، "ورود مسیح به بروکسل")عکسِ جلد، بخشی از تابلویِ 
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  و راه، به چشم تا ابد مادرانِ به

 به روزه هر امیدی نورِ –زده خود دهانِ از های  دانه– شان های با دانه که غربیلی ی ها خانه مادرانِ به

 تابند.  می دیگران های  باغ پرندگانِ دلِ

 غ.ک.                                                              
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 که انقالبی: دارد کردن فکر ارزش دنیا در چیز یک فقط گفت  تردید بی لحنی با وی سیمون"

 حال خوش مشکلْ که گفتم قاطعیت همان با لحنی با جواب در. کند سیر را زمین گرسنگانِ ی  همه

 با و انداخت نگاهی من سرتاپای به. است شان" وجودی دلیل" پیداکردنِ بلکه نیست، مردم کردنِ

  "!ای نکشیده گرسنگی وقت هیچ که است روشن خیلی برایم: گفت بالفاصله و تحکم

             (    شناس وظیفه دختری خاطراتِ دوبوآر، سیمون)                                                                         

 

 

 

ما پدید آورند که نویسنده، درآغاز و پیش  این احساس را در ،زیادی هستند که تِاالآیا کتب یا مق

نویس را به ناشر  ی دست ه نسخهک ینها پیش از ا که حتی شروع به نوشتن کند، و نیز بعد از این

 آیا خوانندگانِ "ام؟  در مسیر حقیقت واقعاً آیا": باشد  ای واقعی پرسیده ازخود با دغدغه  بسپارد،

خواهم  می واقعاً آیا"ای واقعی بپرسند:  از خود با دغدغه زیادی هستند که، پیش از گشودنِ کتاب،

 وی( سیمون)                                                                               "در این کتاب حقیقت را بیابم؟
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  فهرست

 گفتار  پیش

 ی مصطفی ملکیان مقدمه

================ 

 های کوتاه  نامه زندگی

 سخنِ مترجم انگلیسی، سایمِن لیز پیش

 یادداشت مترجم انگلیسی

 نوشته سیمون وی احزاب  برچیدن همه

 ی چِسواف میوُش اهمیت سیمون وی، نوشته

 ی سایمِن لیز ی سیمون وی: میوش و دوستیِ کامو، نوشته در پرتوِ اندیشه

 قدرشناسی

================= 

 پیوستِ مترجمِ فارسی:

 احزابِ  سیمون وی و ردّ

 اِستنفورد فلسفیِ ی  نامه وی، دانش سیمون

  

 "مترجم انگلیسی"مگر با  ذکر   ها از سوی مترجم فارسی است، ی پانوشت همه
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 گفتار پیش

ی فالکت بشری  سخنانی متفاوت در برابرمان قرار دارند، در برابر ما مردم فارس زبان و مردمانِ خاورمیانه که این روزها سفره

 نان، عدالت و معنا!  ای تشنه برای صلح، طرف تر؛ عرصه مان باز است، از کشمیر گرفته تا مصر و آن چشمانجلوی 

فرصت را باید مغتنم شمرد و این سخنانِ متفاوت را به خود و همه شناساند؛ خوب و بدش را، درهم. و حتما همراه با سوا 

 هایی در آن باشد. "خوبی"کردن، اگر 

جز برای نُخبِگانی چون آلبر کامو، آندره مالرو، –مانده است  جهان ناشناخته وی که در همه ی شگفت سیمون ی پدیده در باره

های متفاوت بشری برای خودمان  ی برای شناختن این گونه"فرصت"دانیم.  خیلی کم می  –سیمون دو بوآر، تروتسکی، و ...

کنیم کمی  ها، فرصت پیدا می دزدند. در این نوشته ها از ما می"سازی مسئله شبه"هایی که  ایم؛ بگذریم از فرصت باقی نگذاشته

 بیشتر با او و با وجوه متفاوت عمل و فکر او آشنا شویم.

، 1شد اه، سیمون وی، به همت مصطفی ملکیان و فروزان راسخی )در دو کار ترجمه( به فارسی زبانان معرفیدر کالمی کوت

دستان. این دو  فروی مِحنتِ   بیشتر به عنوان متفکری عاملْ در باب هستی، عرفان، عشق، خدا، طلبِ همیشگی، اعتنا و دغدغه

ی قرار دادند که بسیار قابل تامل است، و باید برایش وقت گذاشت تا "تشخصی"ترجمهْ کارهایی بزرگ بودند و ما را در برابر 

 2گذاشت."تامل برای عمل"های  زندگی به چنگ آورد، و در فهرست گزینه "چه باید کردِ"اش را از  دریافت

 ی عمل و فکر او آشنا خواهیم شد: اما این بار با وجه متفاوتی از چهره

 اش بودند! : ی سیاسی تم، این بود که سه زن از  فیلسوفان برجستههای بسیارِ قرن بیس یکی از شگفتی

 روزا لوگزامبورگ،  -

 سیمون وی، -

 هانا آرنت. -

                                                                 
و   ، سیمون وی، فروزان راسخی، با مقدمه"کشیش نامه به یک"، استیوِن پِلَنت، فروزان راسخی، ویرایشِ مصطفی ملکیان، نگاه معاصر؛ سیمون وی - 1

 . 1۳۸۴، اَن اِم. بِگلی، هومنِ پناهنده، نشر ماهی، سیمون وی؛ و بعداً: 1۳۸2ویرایشِ مصطفی ملکیان، نگاه معاصر، 

 .1۳۸۹ ، نی رضایی؛ رضا ترجمه ؛ الن ؛ دایاجینیسوی سیمون کیرکگور، سورن پاسکال، بلز: نشین آستانه سهی او به فارسی:  دو کتابِ دیگر در باره

 .1۳۹۵  ، فرهنگی و علمی انتشارات شرکت نیا؛ اعتمادی مجتبی ،وی سیمون های اندیشه و آرا باب در گفتار سه: رویارونشینان
؛ و در باب 1۳۹۳ی دیگر منتشر شده است: یادداشتی در باب حذف عمومی احزاب سیاسی، لیال محرری، نشر دهگان،  از کتابِ حاضر قبال دو ترجمه - 2

 1۳۹۷حذف احزاب سیاسی، سنبل رشیدی، نشر کرگدن، 
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هم با  هم بودند. اهل فلسفه برای تغییر جهان! آن "فیلسوفِ عامل"باری هم داشتند. این دو  دو تای اولی سرنوشت شگفت و غم

 آشناییم، اما نه با آن دو.  انا آرنت کمیقلم و قدم، و نه فقط صِرفا با تفسیر آن. با ه

شویم، به نقد او از پویاییِ حزبی. چیزی که  ی مدرن آشنا می  های جامعه آورِ سیمون وی به یکی از دستگاه این بار با نگاهِ شگفت

 دانند. ی زندگی اجتماعی می ی اهلِ عمل اجتماعی آن را بدیهی و الزمه همه

 

 شبیه که سازمانی و ساختار و نهاد هر و حزب ذاتِ بودنِ زا آسیب به خود گفتارِ با که این عینِ در یادداشت، این در وی سیمون

 هم پرسشی اولین. کند می مطرح خود نظرِ از هم را چاره راهِ کند، مستدل را ادعایش تا کند می تالش و پردازد می است حزب

  "کرد؟ باید چه" پس که است این آید می ذهن به  نوشته از صفحاتی خواندن و کتاب این عنوانِ دیدنِ با که

 به ترتیبی که. جمعی و ی فردی مطالبه است، مند زمان و گیری اندازه قابل عینی، های هدف برای مشخص گریِ مطالبه او پاسخِ

 او، نظر در. باشند  معین هایی مطالبه یا  مطالبه پیگیرِ فقط نداشته باشند و تعلق حزبی به دو این  منتخب( نمایندگانِ یا)   نماینده

 هدف آن یا این محور حولِ که دارند را آن توانِ و ظرفیت شوراها و سندیکاها مانند هایی جماعت و گر مطالبه های افراد و گروه

  نشان "سبز باغِ درِ" ی شیفته که آن  بی بزنند، دست بامعنی و موثر اجتماعیِ عملِ به مند زمان و مشخص و عینی ی مطالبه و

 و زمان بی کشدار، مبهم، آلود، وهم های وایدئولوژی ها آرمان ها، اسطوره که هایی شوند؛ گروه حزبی جاتِ شبه دسته و احزاب دادنِ

 در ها کنند. این گروه می مطرح انتها بی قدرتِ کسبِ و سازمان، نهایتِ بی رشد برای هواداران، ابدیِ جذبِ برای را مکان بی

 قدرت تمرکزِ و گسترش، حفظ، کسب، های مصلحت با ادعایی های آرمان عملیِ زنیِ تاخت به حالت، ترین بینانه خوش در عوض،

 .شوند می مشغول زدن تاخت به اول همان از یا شوند می تسلیم سازمان و

 تر کوچک –هاکسلی آلدوس قولِ به– شاید نکته یک شود، اضافه هایی نکته یادداشت این در او اصلی پیامِ به باشد قرار اگر حال

شروری –شرور اجتماعی  آسای غول هیوالهای ظهور امکان که شکلی به باشد بشری اجتماعیِ واحدهای ی همه سازمانِ کردنِ

 ساالریِ فن ساالری، خویشاوند ساالری، فضل ساالری، حامی ساالری، دیوان دزدساالری، ساالری، قدرت خواهی، از قبیل تمامیت

 از دور به و کوچک ابعادِ همان در و مانده باقی کوچک های حدود و حدّ در فقط شرارت و شود منتفی –... و مقیاس بزرگ

 فاَلکت و مِحنت محلی و ای منطقه ملی، جهانی، درسطوحِ که این نه شود،  وفصل حل تر آسان بزرگ، های ساختار پیچیدگیِ

 . بیافریند
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 بهبودِ برای و است سرمایه و کار ی ناعادالنه روابط و مناسبات منتقدِ صریحا که آن وجودِ با وی سیمون که، آن دیگر ی نکته

 تولیدِ شمردنِ بدیهی با را اش  نظریه اما ، دهد می اصالحی پیشنهادِ کارخانه در کار نیروی مسخ و "بیگانگی خود از" شرایطِ

 سندیکالیسم آنارکو برچسبِ او عملیِ کنش به. کند می مطرح متمرکز بزرگِ دولتِ و گستر بازارِ آزادِ جهان نظامِ صنعتی، انبوهِ

 درست چه برچسب این. کارخانه کنترلِ گرفتنِ  دست در نهاییِ ِ هدف با ها سندیکا چارچوب در کارگران فعالیت یعنی اند، زده

 از رفت برون برای راهی و کند می فکر تکنولوژیسم و مقیاس کالن تولیدِ موجود فضای در او که است حاکی نادرست، یا باشد

 سازمان بازارِ و اقتصادِ قهریِ رشدِ نقدِ به و اند زده بیرون چارچوب ازین که اند بوده کسانی که حالی در. کند نمی ارائه فضا این

 وِندل کُر، لئوپولد شوماخر، فردریک  هاکسلی، آلدوس امثال های دیدگاه در. اند پرداخته آن حامیِ و آن از برآمده دولتِ متمرکزِ

 تمرکززدایی به که شود می مطرح دیگری های راه...  و رهنما مجید ایلیچ، ایوان گاندی، مهاتما بوکچین، مورِیْ دلوز، ژیل بری،

...  و زیستی  ساده پرشمار، شوراهای خودگردانی با وار، ریزوم خودگردانیِ ،(گردانی جهانی برابر در) گرایی محلی دولت، و تولید از

 ی جامعه ساختارهای انواعِ و محلی خودگردانِ و موثر مستقلِ شوراهای و ها انجمن مند، هدف های جماعت  به اینان. پردازند می

 توجه "تر مستقیم هرچه دمکراسیِ" و گرایی محلی خودگردانی، سازمان، و قدرت از تمرکززدایی اصولِ قراردادنِ محور با مدنی،

 ای شیوه به خودگردان های الجزائر مجمع در آزادی و عدالت بهروزی، شکوفایی، "درستْ حکمرانیِ" ابزارِِ این با تا دارند بیشتری

 .  شود پذیر دسترس  تر آسان

 

 خاصِ اعتنای. برد  بهره معاصر ایرانِ مطرحِ اندیشمندِ ملکیان، و زحماتِ مصطفی نظر دقتِ و ویرایش از دیگر باری همْ کتاب این

 بحثِ این فهمِ راهگشای و مشروح ای مقدمه تا برانگیخت او را ی باره در نوشتن شوقِ دیگر باری وی، سیمون عملِ و نظر به وی

  .شودهدیه  کتاب به راهبردی و نادِر

                                                                                                                    .                                                                                                                            هستم همکاری این و نظر اشتراک این همدلی، این سپاسگزارِ صمیمانه

                                                                                                                                                                                                                                                   1397 اسفند کشانی غالمعلی                                                                                                                  

Keshanigh@gmail.com   

 www.GhKeshani.com 

 :    بشنویم وی سیمون  خودِ از که، آن بهتر حالْ

  

 

mailto:Keshanigh@gmail.com
mailto:Keshanigh@gmail.com
http://www.ghkeshani.com/
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 های کوتاه نامه  زندگی

 سیمون وی

در مدارس استانی به  1۹۳۸تا  1۹۳1بود که بین سالهای  ۳عالیِ پاریس سرای ( یکی از اولین زنان فارغ التحصیلِ دانش1۹0۹ -1۹۴۳)  سیمون وی

حضور تدریس فلسفه مشغول شد. او سوسیالیستی بود که مدتی درخط مونتاژ خودروسازیِ رنو کار کرد، داوطلبانه در جنگ داخلی اسپانیا با فاشیسم 

که همواره از گرفتن غسل تعمید سرباز زد. سیمون وی در سال ای عرفانی او را به مذهب کاتولیک هدایت کرد، هرچند   تجربه 1۹۳۸داشت و در سال 

ی اشغالی دریافتِ خوراک  روزانه اش را به  از همان دورانِ اقامت در آمریکا به بعد، به نشان همبستگی با فرانسه ۴از فرانسه به آمریکا پناهنده شد. 1۹۴2

 ۵تر شد. سل زودرس اش در اثرِ بیماریِ  شدت محدود کرد و در اثر همین تصمیم، مرگ

                                                                 
۳ - Ecole Normale Superieure  : ِبنیاد آموزشیِ مستقلی است که امتحانات ورودی و داخلیِ خیلی "مطالعات عالی"مدرسه عالی غیردولتی ،

اند. این مدرسه اندیشمندان سرشناسی به جهان عرضه   آموختِگانِ آن بوده های فرانسه، از دانش سختی دارد و در عمل، بیشترِ کادرهای سیاسیِ دولت

های سکوالرِ روشنگری باشند.  ( بنیاد شد و تاکیدش بر تربیت استادانی بود که تجلیِ روح انتقادی و ارزش1۷۸۹است. در دوران انقالب فرانسه )  ردهک

ر، سیمون وی، پل سارتر، ریمون آرون، پیر بوردیو، لئون بلوم، امه سز کسانی مثل پاستور، آنری برگسون، لویی آلتوسر، دورکهایم، رومن روالن، ژان

های  اند. )در تعاریفِ پانوشت ژرژ پمپیدو، موریس مرلوپونتی، آلن ژوپه و ... در این مدرسه شاگرد بوده سیمون دوبوآر، آلن بادیو، میشل فوکو، ژاک دریدا، 

 پدیای انگلیسی و فارسی هم استفاده شده است( بعدی، از ویکی

 درستِ ویراستار فارسی، که در متنِ انگلیسی جا افتاده بوده.. یادآوریِ .[رفت لندن به جا آن از و] - ۴
۵ - Simone Weil (1۹0۹- 1۹۴۳سیمون ویْ فیلسوف، عارف، متفکر سیاسیِ، سندیکالیست، و کنش :)  گر و ایثارگرِ اجتماعیِ  فرانسوی؛ مشهور به

 افالطون، :از متاثر "وی"وی )برادرش( بود.   ی ریاضیِ قرن بیستم، آندره سر گذاشتن با نابغه به ای که عاشق ریاضیات و سر عَذرای سرخ و فیلسوف نابغه

 آیریس کامو، متفکرینی چون آلبر  فیلسوف و ... بود و بر  آلنِ هومر، مارکس، کارل هندوها، گیتای باگِوِد کتابِ جدید، عهد کانت، اسپینوزا، دکارت،

 سوی گدار، ... تاثیر گذاشت. از لوک ژان میوُش، چِسواف وینچ، پیتر کانر، اُ فالنری ششم، پلِ پْپا کارسون ، آن ،(نویس رمان و اخالق فیلسوف) مورداک

در آن  او فقدان از حسرت نوبل، ی خطابه در کامو، تحسین شد. آلبر  ... و( کالسِ او نامدار و هم فمینیست) بووآر دو سیمون ژید، آندره اِلیوت، اس. تی.

 چند میزبان 1۹۳۳ سال در: آمد بر( سرخ ارتش گذار بنیان) تروتسکی با رو در رو بحثِ پسِ از که بود کسانی معدود از "وی"لحظه در کنارش یاد کرد. 

 بوروکراتِ گان نخبه که شد مدعی تروتسکی به خطاب هایی نوشته در هم و حضور در هم. بود پدری منزل در تروتسکی ی مخفیانه سفر ی روزه

 به شخصا معمول، برخالف هم تروتسکی. باشند گر ستم داران، سرمایه بدترین ی اندازه همان به توانند می( استالین و تروتسکی لنین، جمله از) کمونیست

 پترمان، سیمون قولِ بنابه حال این با. کرد شدت نقد به را او شخص و نظریات بعضی و داد پاسخ(  تروتسکی به تعبیرِ) چپ فوقِ آدمِ این ی  مقاله چندین

.   تروتسکی قلم به ،"کنید فکر که بگیرید یاد: ها چپ  فوق بعضی به رفیقانه پیشنهادی": نک. گرفت تاثیر هم "وی" نظرات بعضی از

MWfVia2https://bit.ly/  

https://bit.ly/2MWfVia
https://bit.ly/2MWfVia
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 خورده زده، آماده برای رفتن به وطنِ شکست درلندنِ جنگ

 

 

 معلم فلسفه  با همکاران، 1930دهه 
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 سایمِن لیز

، های چینی سایهشود به  هایش می همکار نشریاتی مثل بررسیِ کتابِ نیویورک، لوموند و فیگاروی ادبی بود. از بین کتاب 6(1۹۳۵-201۴) سایمِن لیز

اشاره کرد.  ی کشتیِ باتاویا و پراسپر الشه، و های دیگر های آدم  اندیشه(،  "بررسی کتاب نیویورک"های  انتشارات  ی کالسیک )در مجموعه مرگ ناپلئون

 منتشر کرد.  گی تاالر بیهودهاش را با نام  ، انتشارات بررسی کتابِ نیویورک مجموعه مقاالت201۳ در  سال

    

 

 

 

                                                                 
6 -    Simmon Leys ( :1۹۳۵-201۴ ،اسم قلمیِ پیر ریکمان است که کاتولیک رُمی بود. او نویسنده )(، سایمِن لیز یا سیمون لِ )تلفظ فرانسوی

شناس، و استاد دانشگاه بود. بر روی سیاست و فرهنگ سنتی چین، خطاطی، ادبیات فرانسه و انگلیسی  نویس، منتقد ادبی، مترجم، مورخ هنر، چین مقاله

، و های چینی سایه، ی پرزیدنت مائو های تازه لباسی او:   گانه ها متمرکز بود. استاد ادبیات چینی در استرالیا هم بود. سه شدنِ دانشگاه ریو بحثِ تجا

 سازی از مائو در غرب بود.   های روشنفکری به انقالب فرهنگیِ چین و بت یکی از اولین نقد تصاویر شکسته
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 ِچسواف میوُش

قصه )در نقد(،  جانِ در  بنداش به  شده ( متولد لیتوانی است ، اما به زبان لهستانی نوشت. در میان کارهای منتشر1۹11 -200۴)  چِسواف میوُش

   ۷شد. ی ادبیات نوبل به او داده جایزه 1۹۸0کرد. در سال   توان اشاره  )خاطرات(، و چندین جلد شعر می قلمرو محلی)قصه(،  ی ایسا دره

          

 انداز است. ز حقیقت، همچون گلوله طنینی سکوت جاری است، کالمی ا که توطئه  در فضایی                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                 
۷ -    Czeslaw Milosz ( :1۹11- 200۴،شاعر، نویسنده .)مترجم و دیپلمات   (، چسواف میوُش )تلفظ لهستانی( یا چسالوْ میالس )تلفظ انگلیسی

را نوشت که یک اثرِ کالسیک ضد  جانِ در بندی فرهنگی دولت کمونیست لهستان در پاریس و واشنگتن بود. بعدا به غرب پناهنده شد.  لهستانی. وابسته

های اسالو  استاد زبان 1۹۹۸برخالف سیمون وی که به ورود تمایل داشت. تا سال   ی خروج روحی از کلیسا بود، آید. او در آستانه حساب می استالینی به

ون ی کارهای سیم  ی گزیده ترجمه 1۹۵۸در برکلی، کالیفرنیا و کراکو )لهستان( زندگی کرد. او در   در دانشگاه کالیفرنیا بود. بعد از فروپاشیِ بلوک شرق،

  وی را به لهستانی منتشر کرده بود.
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 پیش سخن مترجمِ انگلیسی

هم در مسائل کامال  بدهند، آن۸ "رای وجدانی"شود   آید که به اعضای مجلس نمایندگان اجازه داده خیلی کم پیش می

 غیرِسیاسی، یعنی در باره موضوعات اخالقیِ ناب. 

است که   مگر نه این ۹که حشوی قبیح و زشت است! ای است؟! این این دیگر چه صیغه–چه؟   یعنی "رایِ وجدانی"عجبا! 

شان  قرار است از روی شنیدن صدای وجدان –تعریف بنابه–دهند  رایی که نمایندگان مجلس می "هر"ی ما قبول داریم  همه

 دنبالِ فرمایش حزب باشد؟ که به باشد، نه این

 

خلوص و همخوانیِ درون و برون )صداقت( است. این همخوانی نیازمندِ استقالل رای و مرد،  اولین کیفیت و فضیلت سیاست

طلبی و دقیقاً رغبت و تمایل  ی حس عدالت کند، چرا که فتواهای حزبی همه قضاوت است. استقاللِ رای، فتوای حزبی را ردّ می

 کنند. به حقیقت را در وجدان انسان خفه می

 

ی خطوط  ی همه شود که در باره آیند تبدیل می شود، مجلس به سیرکی ناخوش پوشی می چشموقتی از این حقایقِ بنیادی 

شوند و آنان را خوار  اعتماد می شان بی کند. وقتی مردم به نمایندگان  گی تولید می حزبی، در میان مردم دلهره و سرخورد

 افتد. خطر می خودبخود به 10ساالری بینند، مردم می

 

های  گاهی جنبه فهمم، گه ساالر و غربی را خوب می ی مثبت و امتیاز زندگی در حکومتی مردم نبهکه ج حالی در عینِ

ی این شرّ خاص بازخوانی کنم. با  کنند تا همین نظرات سیمون وی را در باره بازیِ حزبی مرا وادار می ی سیاست دهنده تکان

رسد  هم در شرایطی بسیار متفاوت، اما باز هم بنظرم می آنشده،  نوشته 11اش نزدیک به هفتاد سال پیش که مقاله وجود این

اش کنم، به این امید که  همین دلیل بود که تصمیم گرفتم به انگلیسی ترجمه خوانی دارد. به ی ما هم بشدت با شرایط  امروزه

 بخش شود. ی شروع بحثی سالمت بتواند نقطه

                                                                 
۸ - conscience voteشان اجازه دارند بنابه وجدان شخصیِ خود رای  گان از سوی حزب گذاری است که نمایند : یا رای آزاد، نوعی رای در نهادِ قانون

 شده از سویِ حزب.  بدهند و نه بر اساس خط رسمیِ تعیین

 - 
۹
اضافه و تکراری  "وجدان"جا  ای که ظاهر کالم را هم زشت کند. در این ی زیادی کالم زیادی. حشو قبیح یا زشت: کلمهحشو: زاید. در ادبیات یعنی  

 ها باید وجدانی باشند. ی رای است، اضافه ای که ظاهر و باطن کالم را هم زشت کرده، چرا که همه
 دموکراسی - 10
 نوشته. 1۹۴۳را در سال   . سیمون وی این مقاله201۳تا سال   - 11
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حکم در مورد نظرات مخالف به من بدهد، اما نظری مخالف وجود دارد  ی صدور که صالحیت خاصی ندارم که اجازه با وجود این

ای  به شکل نومیدانه  " سیمون وی" ها ممکن است مدعی شوند که  :  بعضی کنم بایستی از همین اول ردّ بشود  که فکر می

را در تمثیل  12دْ جانِ کالمِ چِستِرتوننوع انتقا   . این ؛ نظرش هم عمل نشدنی است نگر بوده  شهری و ناواقع ، آرمان پرداز  خیال

  کند: مشهورش کامالً فراموش می

های  ، که آدم1۳فرض بگیریم جاروجنجال بزرگی در خیابان برای چیزی راه بیفتد، مثال  فرض کنید برای یک تیر چراغ گاز"

ِ تفکر قرون وسطایی است سر  که نماد پوش   آن را از زمین درآورند. ناگهان، راهبی خاکستری اند که      خیلی بانفوذی مشتاق

برادران، بهتر نیست قبل از هر چیز به ارزش نور فکر " گوید،   می "ها ی مکتب"ظرافتِ   داده و بی قورت رسد و با لحن عصا  می

اش را  حرف  ،پذیر است  در این لحظه، جماعت جنجالی با اقدامی که قدری توجیه " خود، خوب باشد ...  خودیِ  کنیم. اگر نور به

؛ و تیر در عرض ده دقیقه روی  برند به سمت تیر چراغ حاال جمعیت همگی حمله می اندازند.  قطع و او را از میدان بیرون می

گراهایی هستند که در ضمن، ضدِ  که مثالً همگی عمل  جماعت هم مشغول تبریک گویی به هم؛ چرا؟  چون  کشد؛  خاک دراز می

ها تیر را  رود. چرا که بعضی گذرد، کارشان خیلی راحت و فوری جلو نمی اند. اما کمی که زمان می  م بودهافکارِ قرون وسطایی ه

اند، بعضی چون تاریکی را  اند؛ کسانی دیگر چون دنبال چدن قراضه بوده خواسته اند، چون چراغ برق می بیرون کشیده

بعضی همین را هم زیادی   اند یک تیرِ چراغ کافی نیست، کرده فکر میاند. کسانی   اند، چرا که اهلِ کارِ خالف بوده خواسته می

اند همه  خواسته کنند، بعضی هم می "پا-کله"اند نظام شهری را  خواسته اند که می اند؛ کسانی هم در این وسط بوده دانسته می

زند! به این ترتیب،  ند چه کسی را دارد میدا شان نمی ی تاریکی جنگی در گرفته، هیچ کدام چیز را در هم بکوبند. حاال در میانه

گفته، و  ی جنگ و دعواها همان راهب درست می رسند که بعد از همه کم و ناگزیر، امروز، فردا یا روز بعد، به این نتیجه می کم

توانستیم در  می ایم که چیزی را که جا رسیده آن  منتها االن فقط به  .1۴"چراییِ نور"همه چیز بستگی دارد به پاسخِ پرسش از 

  16"جان هم بیفتیم. اش در وسط تاریکی به ، حاال مجبوریم بر سرِ تصاحب1۵اش بحث کنیم زیر نور چراغ گاز بنشینیم و در باره

==================================== 

                                                                 
12 - Chesterton( :1۸۷۴-1۹۳6نویسنده ،) ،نویس، سخنور، منتقد ادبی و هنریِ  نامه دان، زندگی نگار، الهی روزنامه  نویس، نامه نمایش  فیلسوف،  ، شاعر

طورِ  به  بوده، اما بعدها،  به کلیسای انگلیس(اش آمده که قائل به آیین اِنگلیکنی )وابسته  اند.. در شرح زندگی نامیده "ها خدای ناسازواره"سنج. او را  نکته

کوشد روایتی دینی و معنوی از تاریخ بشر ارائه  ( است که می1۹2۵) مرد ابدیی  ی کتاب پر آوازه کامل به آیین کاتولیک روی آورد. چسترتون نویسنده

از آن  دانند که چندسال پیش زمان( می تخیلیِ ماشین-رمانِ علمی ی ، اثر هربرت جرج ولز )نویسندهکلیات تاریخای بر کتابِ  کند. این کتاب را ردیّه

 از اِلحاد دست کشید. مرد ابدیبا خواندن   های نارنیا گفته، ی کتاب کالسیک قصه نویسنده  منتشر شد. رمان نویس انگلیسی، سی. اس. لوئیس،
 چراغِ گازی رایج بوده. بعد چراغ برق آمد.  پیش از چراغ برق، - 1۳
 ی نور آمده است. ی وجودیِ نور. در متن اصلی ، فلسفه سفهفل - 1۴
 ."دو گام به پس  گام به پیش، یک"یا  "تر نقطه سرِ خط، منتها چندین خط عقب"ای است از  این تمثیل کنایه - 1۵
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 ی سیمون وی بررسی کنیم:  حاال ما هم بهتر است چراییِ احزاب را در پرتوِ اندیشه

 یعنی با برگشت به اصول و ضوابط اولیه. 

 اس. ال.

 2012استرالیا، اوتِ  -کـَـنبِرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
 G. K. Chesterton, Heretics, 1۹0۵ اثر چسترتون :  ملحدینکیشی، در کتابِ  ، مالحظات اولیه در اهمیت راست1برگرفته از: پایانِ فصلِ  - 16

  )مترجم انگلیسی(
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 یادداشتِ مترجم انگلیسی

بارِ سیمون وی. در  شد، درست در پایان زندگیِ کوتاهِ غم نوشته 1۹۴۳در  1۷"ی احزاب ی برچیدنِ همه یادداشتی در باره"کتابِ 

بود؛ او عمیقا از  ای که به دورِ ژنرال دوگل شکل گرفته . فرانسه1۸پیوسته بود "ی آزاد رانسهف"لندن بود که به دولتِ در تبعیدِ

کردند در لندن هم،  مردانی که تالش می بود، سیاست مردانِ تبعیدیِ فرانسویِ به وحشت افتاده های سیاست دستِ تالش

ها را. در آخرِ کار هم،  گرایی ها و گروه چشمی هم یعنی همان چشم–گریِ حزبی را احیا کنند  های کهنه و مخرب سیاست سنت

او  1۹استعفا بدهد. "ی آزاد فرانسه"اش در  ی وظایف ی آن سال، مجبور شد از همه ژوئیه 26خاطر رعایت اصول و اخالق، در  به

 سالگی درگذشت. ۳۴در  -اوت 2۴در -که همان روزها در بیمارستان بستری بود، چند روزی بعد

 

هر دو به  22و آلن 21منتشر شد. آندره برتون 201۹۵0، فوریه 26ی میز گرد، شماره  بار هفت سال بعد در ماهنامه این مقاله اول

( 200۸( منتشر شد و در  همین اواخر )1۹۵۳این کار خوشامد گفتند. بعد، مقاله دوباره به شکل کتابی از انتشارات گالیمار )

پ رسید که مقاالت قبلیِ برتون و آلن را هم با خود دارد. این نوشته بخشی از فالماریون به چا-هم، از سوی انتشارات کلیماتز

 .2۴است )انتشارات گالیمار( 2۳ی سیمون وی هم هست که ویراستارش فلورانس دو لوسی  جلد پایانیِ مجموعه آثار یادنامه

 

ی سیمون را  ، که زندگی و اندیشه1۹60در سال  ام از چِسواف میوُش اما استادانه را هم به این کتاب اضافه کرده  ای کوتاه، مقاله

 .   2۵لطفِ دوستیِ میوُش با آلبر کامو ام در موردِ کشف سیمون وی از سوی میوُش، به کند. یادداشتی هم نوشته مطرح می

 

                                                                 
1۷ -  Note sur la suppression generale des partis politiques 
( مستقر در لندن، به رهبریِ ژنرال دوگـُـل که نهضتِ مقاومتِ ملی را تشکیل 1۹۴0ی اشغالی در طی جنگ جهانی دوم )از دولتِ در تبعیدِ فرانسه - 1۸

 این دولت در کنارِ آمریکا، بریتانیا و شوروی جزو ِمتفقین بود. بود.  داده
  "این زن دیوانه بود!"طور یاد کرده بود:  فهمیم که چرا ژنرال دوگل، سیمون وی را این حاال می - 1۹
20 - La Table Ronde 
21 - Andre Breton (1۹66-1۸۹6نویسنده، شاعر و ضد فاشیست فرانسوی، نویسنده :) ی سوررئالیسم. ی اولین بیانیه 
22 -  Emile Chartier(1۹۵1-1۸6۸امیل شارتیه، مشهور به آلن، فیلسوف، روزنامه :) گرای فرانسوی. آلنْ استادِ سیمون وی بوده، سیمون  نگار، صلح

 گذاشته.  وی از او تاثیر گرفته و بر او تاثیر هم 
2۳ - Florence de Lussy (Gallimard) 
2۴ -  Gallimardترین ناشران پیشرویِ فرانسه است. : گالیمار یکی از مشهورترین و پرسابقه 

2۵
  - Albert Camus (1۹60-1۹1۳فیلسوف، رمان :) انگاری )اَبزوردیسم، پوچی(،   ی نامعقول نگار فرانسوی، که به سه مدرسه نویس و روزنامه

 ۴۳اش باشد. در  دانست، البته اگر که در توان ترین کارکردِ فلسفه را پاسخ به معنا و چراییِ زندگی می یستانسیالیسم و آنارشیسم تعلق داشت. مهماگز

دانست و  ن میتری که از گرفتن آن گریزان بود. در فلسفه سیاسی، سیمون وی را بعد از درگذشت مارکس برجسته سالگی برنده نوبل ادبیات شد، در حالی

ی نوبل پرداخت و بعدا هم به نشرِ کاغذیِ کارهای او در انتشاراتِ گالیمار همت کرد. هم عصر و هم بحث سارتر بود. در  به معرفی او حتی در مصاحبه
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گرِ خاصِ کامو را  و کنش  رونده شانگاریِ پی دارِ او هستند. طاعونِ او، نامعقول سالگی در تصادف ماشین درگذشت. بیگانه و طاعون از جمله آثار نام ۴۷

انگاری )اَبزوردیسم(، و پوچ انگاری )نیهیلیسم( پیشنهاد ویراستار محترم است. پیشنهادِ داریوشِ  کند، نگاهی که منفعل نیست. ]نامعقول معرفی می

 آمده است[  "معنی  پوچ و بی"وزنِ  کنار و همدر  "نامعقول"انگاری است. در منابعی دیگر  انگاری و هیچ ترتیب پوچ رضا جعفری به آشوری و  محمد
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 ی احزاب  برچیدن همه
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کامالً   2۷که همین واژه در کشورهای اِنگلوساکسوناست. در حالی آن فرض شده 26ای در این جا به معنای قاره "حزب"واژه ی 

کند که ریشه در آداب و رسوم انگلیسی دارد، بنابر این به راحتی و آسانی قابل انتقال و  به معنی و مفهوم دیگری اشاره می

اِنگلوساکسون عنصر بازی و تفریح درعمقِ  . در دنیای2۸نیم به روشنی شاهد این مدعاست  و ی یک قرن درک نیست. تجربه

که در نهادهای اصالتاً چیزی که طبعاً تنها با توجه به خاستگاهی اشرافی قابل درک است؛ در حالی 2۹معنای احزاب نهفته است

  ۳1، همه چیزِ احزاب از همان ابتدا باید خطیر و جدی تلقی شود.۳0ی عوام و فرودستِ جامعه متعلق به طبقه

 

بود و فقط پدیده ی  وارد تفکر سیاسی فرانسه نشده "حزب"( هنوز معنی و مفهوم واژه ی 1۷۸۹انقالب کبیر فرانسه ) در زمان

وجود داشت که در  ۳2"ها کلوپ ژاکوبَن"حال گروهی به اسمِ  آمد که باید از آن پرهیز می شد. با این حساب می شرّ و بدی به

وجه ناگزیر نبود؛ اما سرانجام این  هیچ های بعدیِ آن به  کرد. گرچه دگرگونی هم میاولِ کار، صرفاً میدانی برای بحث آزاد فرا

 خواه تبدیل شد. بود که به حزبی تمامیت "اعدام با گیوتین"و  "جنگ"حزب هم فقط با فشارِ مضاعفِ 

فقط یک حزب در "د: شو بندی می خوبی جمع به ۳۴ها در سخن بیادماندنیِ تامسکی ژاکوبن ۳۳تن در عصرِ وحشتِ به جنگِ تن

 ی احزاب بود. خواهی گناهِ اصلیِ همه ای، تمامیت . بنابراین در اروپای قاره"قدرت، و باقی همه در زندان

                                                                 
26 - Continental Europeای، یعنی اروپای منهای  بریتانیا )و البته جزایر ایرلند و ایسلند(. جغرافیایی. اروپای قاره–: تقسیم بندیِ فرهنگی 

2۷
 - Anglosaxonها رایج است، کشورهای اِنگلوساکسون  ن و فرهنگِ بریتانیا در آن: بریتانیا و کشورهایی مثل آمریکا، استرالیا، نیوزیلند و کانادا که زبا

 شود. ی انگلیس گفته می های ژرمانیکِ مهاجر به جزیره شوند. اما قوم اِنگلوساکسون، به قبیله نامیده می
2۸

  )مترجم انگلیسی(.است.  1۹۴۳زمان نوشتن این کتاب، سال   - 

هایش یک روال را دنبال  جنس  سایر کشورهای اروپا چند بار این دست و آن دست شدند، اما بریتانیا و همکه فرانسه و  20قرن ی  تا نیمه 1۹یعنی قرن 

 کردند.
 "ایم. طبع ما یک دمکراسیِ بسیار قدیمی هستیم که بسیار شوخ"است  گفته (، جیمز سی. اِد ۵1تا 1۹۴۵وزیر کشور بریتانیا )از  - 2۹
 ( تاسیس شدند. 1۷۸۹ی پس از انقالب ) یعنی مثالً احزابی که در فرانسه - ۳0
و تا حدی مایل به اعتراض، شورش و براندازی    جو، طلبکار، شاکی برخوردی دائماً مطالبه  اش باز هم فرانسه است که برخورد عامه با دولت، نمونه - ۳1

 است.
۳2 - Jacobinsسیاسیِ فرانسه نقش آفرینی داشت. رادیکالِ چپ و طرفدار استقرارِ -در فضای اجتماعی 1۸00تا  1۷۸۹، از  : کلوپ )یا حزبِ( ژاکوبن

ی ساطور گیوتین را باب کرد.  که قدرت را در دست داشت، تیغه ۹۴تا  1۷۹۳ها یا همان فرودستان( بود. از  ی کارگر )شلوار بلند دموکراسی و طبقه

ی صفر شروع کند.  اخت تا مخالفان خود را با گیوتین از روی زمین حذف کند و بعدا دموکراسی را از نقطهپادشاه را گردن زد، حکومت وحشت راه اند

ی رفقای  ی گیوتین سپرده شد، چون به سراغ همه اش به تیغه سال، همراهِ همکاران  ها پس از یک روبسپیر رهبرِ مدافع خلق و پیشرویِ ژاکوبن

بودند که کیفیتِ هر آرمانِ   های مارکوس اورِلیوس و معلمانِ دیگرِ اندیشه بسته شان را به درس ها چشم  ودند. ]ژاکوبنبود که انقالبی هم ب اش رفته پیشین

 ای نیست.[ ی مکانی و زمانی شود و بین آرمان و هدف و وسیله هیچ فرق و فاصله زنیِ شالوده شروع می خوبی، از جمله دموکراسی، از اولین گامِ کلنگ
ماه طول  10شود و  شروع می 1۷۹۳شود که از پنج سپتامبر  می وحشت، عصر وحشت یا دوران ترور، به دورانی در انقالبِ فرانسه گفتهحکومت  - ۳۳

ندانِ های انقالبی در همین مدت اعدام شدند. انقالب فرز کشد تا زمانِ قتلِ خودِ روبسپیرِ انقالبی که رهبرِ این عصر بود. الوازیه، دانتون و ژیروندون می

 هزار نفر را به تیغِ گیوتین سپرد.  ۴0ی نجاتِ ملیِ روبسپیر  خود را خورد. گفته شده که کمیته
 . 1۹۳6های بعدیِ استالین در  میخاییل تامسکی متحد استالین در حذف تروتسکی و سپس قربانی تصفیه - ۳۴
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به زندگیِ اجتماعیِ اروپا وارد شدند.  "ها عرف و آداب بریتانیایی"و  "ترور"ای از دو منبعِ  احزاب ، به عنوان میراث و آمیزه

شان نیست. تنها دلیل مشروع برای حفظ هرچیزی خوبیِ آن است. شرور  ود دارندْ دلیل کافی برای حفظکه امروزه وج صِرف این

ها هست تا  ی کافی خیری در آن اندازه ای که باید بررسی شود این است که: آیا به اند؛ بنابراین مسئله احزاب بسیار بسیار واضح

 صرفه کند؟ شان را مطلوب و به هایشان را جبران کند و حفظ آسیب

ای خیر هم دارند؟ آیا شرّ محض یا تقریباً محض نیستند؟ اگر شرّند  جا تر این است بپرسیم: آیا اصال ذره تر به اما خیلی مناسب

درختِ "شوند. در این شکـّـی نیست که  توانند باعث بوجود آمدن شرّ بیشتری  روشن است که، در واقعیت و در عمل، فقط می

  ۳۵"تواند محصول بد بیاورد؛ همانطور که درخت پوسیده و خراب، محصولِ خوب! نمیخوب هرگز 

 برای پاسخ، قبل از هر چیز، باید روشن شود که معیار و مالک خیر و نیکی و سودمندی در چیست؟

 ۳6."حقیقت، عدالت و سپس منافع عمومی" در

ها  ب و سودمند نیست. بلکه فقط حرکتی است به سوی خوبیخود، لزوماً خو دموکراسی، به معنای حکمرانیِ اکثریت، به خودیِ

ای از ابهام باقی می ماند. مثال اگر به جای هیتلر، این جمهوری وایمارِ  ها؛ در نتیجه، اثربخشی و کارآییِ آن هم در هاله و مطلوب

ها را به  زِ فرستادن یهودیمند، مجو ی جریانی کامالً دموکراتیک و قانون بود که در ادامه ۳۷(1۹۳۳تا  1۹1۹آلمان )از 

قدر قوی  گرفت، آیا دموکراتیک بودنِ کسب قدرت، توجیهی آن  تا سر حد مرگ از مجلس می  های کار اجباری و شکنجه اردوگاه

                                                                 
ز جوی خُلدش به هنگامِ آب، به بیخْ اَنگبین ریزی و شهد ناب، سرانجام گوهر درختی که تلخ است وی را سرشت، گَرَش بَرنشانی به باغِ بهشت، ور ا" - ۳۵

 اند.   انگاری نزدیک  . هر دو گزاره به ذات"از کوزه همان برون تراود که دراوست")فردوسی(. و  "ی تلخ بار آورد. کار آورد، همان میوه به 
شود. اما این دو ممکن است در  گفته می "منافع ملی"طالح،  با قدری تسامح به جای این اص "ملت-دولت"در فارسی و در چارچوب ساختِ  - ۳6

ملت نباشد و بالعکس. در تعریفی آکادمیک از آن -چه که منفعت عمومی است ممکن است منفعت دولت باشند. هر آن پوشیِ کامل نداشته هایی هم حوزه

 خوانیم:  چنین می این

ی مردم   رود. در تعریفی ساده این مفهوم شامل اموری است که برای توده یِ علوم اجتماعی به شمار میمنفعت عمومی از مفاهیم چند وجهی و جدل

سازد. اهمیت منفعت عمومی تا جایی است که توانسته تلقی مکاتب فکری را از مفهوم دولت متحول کند. بر این  مند می مطلوبیّت دارد و همگان را بهره

کند؛ خدماتی که قرار است به بهترین شکل ممکن  ی خدمات عمومی اعمال می شود که قدرت را به منظور ارائه می اساس، دولت به تشکیالتی اطالق

توان داشتن ادراکی منسجم از نفع عمومی را الزامی اساسی جهت مدیریت مؤثر و کارآمد امور جمعی تلقی  ی منافع عمومی باشند. لذا می کننده تأمین

ها است. )ناصرعلی منصوریان،  گانه حکومت ی اشتراک تمام اعمال و تصمیمات قوای سه اش نقطه نی دانست که دغدغه تأمینرا غایت بنیادی کرد و آن

 (1۳۹۵عادل شیبانی، 

د ی استفاده از آن را خواهن منفعت عمومی هر آن چیزی است که برای عموم افراد جامعه دارای ارزش و سودمند تلقی می شود و همگان امکان بالقوه

توان یکی از اهداف اصلی  شکْ تامین منافع عمومی را می داشت. مفهوم منفعت عمومی از مفاهیم راهبردی و بنیادین حقوق عمومی به شمار می رود، بی

 (1۳۹۵تمامی قوانین و مقررات داخلی هرکشوری قلمداد نمود. )نیره کارخانه یوسفی، 
۳۷ - Weimar Republic یادکرد از جمهوریِ آلمانِ پس از سلطنت، بعد از پایانِ جنگ جهانیِ اول تا برآمدنِ حکومت : اصطالحی غیرِ رسمی برای

 (.1۹۳۳-1۹1۹نازیِ هیتلر )
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وجه بعید نیست(. فرض و  بدانیم؟ )طبعا باید یادآوری کرد که این فرض به هیچ ۳۸بود که آنها را مشروع تر از دولت فعلیِ نازی

باال، گویای این واقعیت است که فقط و فقط عدالت است که مشروعیت دارد. جرم و دروغ در هیچ شرایطی مشروعیت  پرسشِ

 ندارند. 

 

آن را  ۳۹آرمان و نهایتِ مطلوبی که ما از جمهوریت در ذهن داریم برگرفته از مفهومی است که پیش از همه ژان ژاک روسو

؛ هر چند که معنای حقیقی این دیدگاه، تقریباً از همان ابتدا فراموش "خواست همگانیی عمومی یا  اِعمالِ اراده"مطرح کرد: 

 است و به توجه و اعتنای بسیار عمیقی نیاز دارد.   شد، چرا که پیچیده

 

باشند )البته به استثنای  ۴0قراردادِ اجتماعیِ ژان ژ اک روسوهای کمی هستند که به زیبایی، شیوایی، بالغت و قدرتِ   کتاب

است. ولی وقایعی که در دنیا رخ داده و هنوز  شود کمتر کتابی تا این حدّ و اندازه تاثیرگذار بوده چند فصلِ آن(. حتی گفته می

 نشده.  دهند، طوری هستند که انگار این کتاب هرگز خوانده هم رخ می

 

که، منطق و عقل به دنبال درک و انتخابِ چیزهایی است که عادالنه   اینگیرد. اول  اشْ دو مقدمه را فرض می روسو از اول بحث

ها یکسان است،  ی انسان که عقل در همه . دوم این۴2که محرکِ هر جرمی شور و هیجان است ، در حالی۴1آزارند و مفیدِ بی

مشترک، هر کسی به تنهایی فکر کند و که اگر، در موضوعی  آنان در بیشترِ موارد با هم فرق دارد. نتیجه این "شورِ"که  حالی در

                                                                 
۳۸

منظور دولت آلمان هیتلری است که مدعی بود ناسیونال سوسیالیست )نازی( است. زمان این نوشته قبل از پایان جنگ دوم و شکست هیتلر  - 

به همسایگان   ( و بعد از چند سال با حمله1۹۳۳گرا در آلمان بنیاد کرد ) حکومتی تمامیت  آدولف هیتلر رهبر حزب نازی،. 1۹۴۳( است، یعنی 1۹۴۵)

 (.1۹۳۹انداخت) جنگ دوم جهانی را راه
۳۹

 - Rousseau (1۷12 – 1۷۷۸،ژان ژاک روسو، فیلسوف :)  ،قرارداد کتاب با)اش  ی سیاسی دان اهل ژنوِ سوییس. فلسفه و موسیقی  نویسنده 

(، و حقوقِ بشر امیلی آموزش و پیشرفت و توسعه )با کتاب  بر عصر روشنگری و انقالب فرانسه و در اروپا تاثیر گذاشت. نظریات او در زمینه( اجتماعی

ای( بود که متن   صفحه1۸000ابیبر روی دو قرن بعد تاثیرات درازمدتی گذاشته است. در کنار دیدرو، داالمبر و ولتر، یکی از نویسندگان دانشنامه )کت

 ی جزمیات پیشینیان است.  ورزی و آزادی از سیطره ی اصلیِ آن، استقالل رای، فلسفه  مهم عصر روشنگری و سپس انقالب فرانسه است و مزه
۴0 - Le Contrat  Social ،آنها تشکیل جامعه را واجب کرده انتقاد  ای که تضاد با از منافع ویژه قرارداد اجتماعی: روسو در کتابِ بسیار تاثیرگذارِ خود

گذارد. استدالل روسو جهت برقراری قراردادی بنیادین با جایگزین  کند. او در این کتاب، مسئله اخالق را بر مبنای ساختارهای اجتماعی به بحث می می

ها موجب شده است. در این مقاله، نگاه انتقادی در  نسانست که طبیعت با نابرابری جسمی بین ا کردن اخالق برابری و قانونی به قراردادها و حقوقی

دهد و  ای واحد تشکیل می وهله نخست متوجه موقعیت کنونی جهان و در مرحله بعد یادآوری اهمیت واحد اخالقی است که جامعه را به عنوان مجموعه

 تاب است.دارِ این ک کند. انقالبِ فرانسه وام در آن قانون افراد را به یکدیگر مرتبط می
 الفِراغِ مُباحات نزدیک به مفهومِ منطقهُ - ۴1
۴2 - passion :رحمت باعث که) اش ویژه عرفانِ در نیز و( داند می اش زحمت عاملِ که) احزاب ی باره در وی سیمون بحثِ این در کلیدی تعبیری. شور 

 ها  ایده با نیست، تامل و سنجیدگی و خرد آن ی پشتوانه که است احساساتی و هیجان و شوق از حاکی که است چیزی آن هر آن، از منظور(. داندش می

 اوقات، اکثرِ در هم اش نتیجه. کند می عرق هم زود و آفریند می گرما و کند می تب ی حرکتِ جمعی زود  در صحنه. دور ها عینیت از و شود می بیدار

 و فردی زیست در ضروری ای پدیده و کند، می عمل آن کمکِ با گر کنش که است روانی حیاتیِ انرژیِ شور، دیگرِ کاربردِ. است اندوه و حسرت و پشیمانی

 .است جمعی گاهی
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ی این نظرات جمع شده و با هم مقایسه شوند، به احتمال بسیار زیاد، تا جایی  بعد نظرش را ابراز کند، و اگر ، بعد از آن، همه

از هم فاصله  که ناعادالنه یا ناعاقالنه باشند که تا جایی هم  شوند، در حالی به هم نزدیک می   که عادالنه و عاقالنه باشند،

 گیرند.  می

 

 تواند به سمتِ حقیقت نشانه رود.  گرفت که اجماعِ فراگیر می توان نتیجه فقط این نوع استدالل است که از آن می

گیریِ عدل و  ها با پی شمارند. از این رو تمام انسان ها بی حقیقت و راستی یکی است. عدالت هم یکی. ولی خطاها و بی عدالتی

پایان )واگرایی(. از  ای بی کند، دوری که دروغ و جُرم آنان را از هم دور می شوند )همگرایی(، در حالی نزدیک میحقیقت به هم 

ی مادی یافت که به کمکِ آنْ " پشتیبان"مندی  توان امید داشت که در این توان آورد، می مندی می  جایی که اتحاد، توان آن

  حقیقت و عدالت بر جرم و خطا پیروز شوند.

 

کردن آن باشد، خوب است. و در غیر  ی خود نیازمند ساز و کارِ مناسبی است. اگر دموکراسی قادِر به فراهم نوبه این پیروزی به

 . ۴۳این صورت، نه

 

ی  خواست و اراده"نحوی بر  به هیچ "ی کل یک ملت ی ناعادالنه خواست و اراده"کرد(،  از دیدگاه روسو )که درست هم فکر می

   ۴۴برتری ندارد. "ی یک فرد هناعادالن

 

تواند در واقع با عدالت سازگار باشد، به این دلیلِ ساده  ی عمومیِ کلِ یک ملت می اما، او باور هم داشت که در اکثر موارد، اراده

مین کنند. برای روسو ه های دوطرفه عمل می های فردیِ افرادِ مختلف، همدیگر را خنثی کرده و مثل پارسنگ "شور"که چون 

 شود.  ی فردی ترجیح داده ی همگانی بر اراده دلیل کافی بود تا بپذیرد که باید اراده

 

پایان  شود که تحرک دائمی دارند و با هم برخوردی بی به همین شکل، مقدار مشخصی آب، هرچند که از ذراتی تشکیل می

رسد؛ و  نظر می تابد؛ کامال تخت به خطا باز می با دقتی بیرسد. این آب تصاویر اشیاء را  عیاری می دارند، به تعادل و ثباتِ تمام

 رود.  کند که در آن فرو می چگالیِ دقیقِ هر جسمی را معلوم می

                                                                 
)درس این  "جز دیگر اشکال حکومت، که از آن بدترند. دموکراسی بدترین شکل حکومت است، البته به"گوید:  کارل پوپر به نقل از چرچیل می - ۴۳

 گیِ دموکراسی اقداماتی مشخص است برای نتایجی نامشخص. فرایند است، نه پروژه. ویژهقرن(. تعبیرِ دیگری می گوید: یک 
 نفیِ اجماع عام بر امرِ دروغ، و بر جرم و خطا - ۴۴
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باز هم به همان شکل  شوند، می  شان به سوی جرم و دروغ رانده و هیجان"شور"ی  به همین ترتیب اگر افرادی که بواسطه

برخود  فرمانی و حاکمیت وقت است که چنین مردمی در خورِ خود جو و منصف است، آن بتوانند ملتی را شکل دهند که حقیقت

دموکراتیک فقط در صورتی خوب و مطلوب است که پیش از هر چیز، بتواند ملت را به این وضعیتِ تعادل  ۴۵است. ساختِ

 آید.  عمل در می برساند؛ فقط پس از آن است که اراده و خواست مردم به

 

این دلیل   بود که اگر چیزی منصفانه است به ، بر این پایه بنا شده1۷۸۹حاکم بر انقالب کبیر فرانسه در سال  ِ روحِ حقیقی

ی مردم است، بلکه به این معناست که در شرایطی خاص، احتمالِ سازگاریِ این اراده با عدالت، بیشتر  نیست که ناشی از اراده

 ی دیگری است.  از هر اراده

 اند. ها بسیار مهم ، وجود چندین شرط باید احراز شود. دو مورد از آن"ی عمومی اراده"فهومِ برای اِعمالِ م

شورِ "کنند، نباید هیچ شکلی از   شرط اول: زمانی که مردم نسبت به هدف و مقصد خود آگاهی پیدا کرده و آن را بیان می -

 وجود داشته باشد.  "جمعی

 

خوبی  شود. خودِ روسو این را به شود، اِعمالِ استدالل روسو متوقف می به صحنه وارد میکه شورِ جمعی  کامالً روشن است همین

. در این حالت،  تری است به سمتِ جرم و دروغ نهایت قوی دانست. شورِ جمعی نسبت به هر گونه شورِ فردی، اجبارِ بی می

ناپذیر  کنند. فشارشان مقاومت هزار برابر بیشتر می شان را ای یکدیگر را خنثی کنند، نیروی که ذرّه آن های شرّ، بی  تکانش

 شاید بجز قدیسی واقعی.  هیچ کس توان ایستادن در برابرش ندارد،–شود  می

 

اش دیگر صاف نیست؛ دیگر  کشد. سطح آید، از بازتاب تصاویر دست می وقتی آب با جریانی خشن و پر زور به حرکت در می

هایی متعارض باشد، در هر صورت تالطم در  کند که علتِ تالطمْ جریانی منفرد یا جریان  میگیرد. فرقی ن چگالی را اندازه نمی

 هر دو حال، یکسان است.

 

                                                                 
۴۵ - constitutionجا، اعم از  : مجموعه عواملِ موثر در ماهیتِ نهاییِ یک شیئی، از جمله ساختار، ترکیب، شکلِ ظاهری یا سرشتِ آن، و در این

 گان، اقتصاد و ... ساختِ حقیقی، ساختِ حقوقی ) قانونِ اساسی، توزیع قدرت، اِعمالِ قدرت، قوانینِ موضوعه، ...(، عرف، فرهنگ، نخبه
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ی دو، چهار، پنج یا ده  دهد. اما اگر این جمع طُعمه صدا به جُرم رای می وقتی کشوری اسیر  شور و هیجانی گروهی است، یک

های  ی هیجان طور که در یک خوشه شود. هیجانات واگرا آن کار تقسیم می الفی خ نوع شورِ گروهی شود، بین چندین دسته

اند که  قـَــدَر قوی و هر یک به تنهایی آن  فردی مصداق دارد، قادر به خنثی کردن یکدیگر نیستند. تعدادشان بسیار کم است،

خُردکن به سروکول  روند؛ با سروصدایی اعصاب ها با رقابت و مسابقه از کوره در می دهند. گروه کردنی فرصت نمی به هیچ خنثی

 شوند. می  ی عدالت و حقیقت خفه ، صداهای لرزان و شکننده ی این جار و جنجال زنند، و در میانه هم می

 

 بهتر یا–ی عمومی  ی فردی بیشتر از اراده آید،  احتمال دارد که هر اراده حرکت در می وقتی کشوری با شوری گروهی به

  به عدل و عقل نزدیک باشد.   –عمومی ی اراده کاریکاتورِ بگوییم

ی مشکالتِ زندگیِ جمعی بیان کنند، نه فقط از بینِ افراد متعدد، یا  شان را در باره ی مردم باید اراده شرط دوم: این که همه -

ی همگانی  بزنند )چرا که اراده های متعددِ غیرِمسئولِ متنوع دست به انتخاب هایی از بینِ سازمان حتی بدتر از آن، گزینه

 ها ندارد(.  ترین ربطی با آن انتخاب کم

 

تر از   ی همگانی تا حدِ مُعینی وجود داشت، فقط به این دلیل بود که چیزی بسیار مهم بیانِ اصیل اراده 1۷۸۹اگر در دورانِ 

ینی برای نظام پیشین، نوعی نظام نمایندگی هرچند که به هدفِ قادر کردنِ مردم به ابداعِ هرگونه جانش–انتخابات مطرح بود

  ۴6شده بود. کار گرفته به

 

تالش  ۴۷"ی مطالبات  بیانیه"از راه  -میهنی که آن روزها لبریز از شورِ زندگی بود – "ی میهن های واقعاً زنده جان"ی  همه

ند ، برای اولین بار از راهِ شرکت در همین ی مردم شو ی خود را بیان کنند. اکثریت افرادی که قرار بود نماینده کردند اراده می

                                                                 
سیِ پذیرد و در برابر، دمکرا شکل شناساییِ دوفاکتو )تسلیم به واقعیت( و تحمیلی می سیمون وی دمکراسیِ نمایندگی را به  که خواهیم دید، چنان - ۴6

 دهد.  مستقیم را ترجیح می
۴۷ - Cahier de revendications (statements of grievances)طور که  ی مطالبات یا آن ی دادخواهی، یا بیانیه ی شکایات )یا بیانیه : بیانیه

، سال شروع انقالب فرانسه 1۷۸۹آوریل  های مارس و ی فرانسه، بین ماه رایج است فقط بیانیه( فهرستِ مطالبات و شکایاتی بود که هر یک از سه طبقه

را تشکیل داد تا وضعیتِ  1۷۸۹جا شوند. او بود که اجالسِ کلِ طبقات در سال ها یک نوشتند. لوییِ شانزدهم، شاه فرانسه دستور داد که این بیانیه

ی اول )روحانی(،  اه بدهد. این طبقات عبارت بودند از  طبقهشان را به ش ها و شکایات انقالبی را مدیریت کرده، و به هر یک از سه طبقه فرصتِ بیانِ امید

کارگرِ شهری، دهقانانِ روستایی، و طبقه متوسط و اهل   شد، از جمله طبقه ی سوم، که از هر کس دیگری تشکیل می ی دوم )اشراف(، و طبقه طبقه

به تفصیل به بحث  1۷۸۹ی  ی پنجم ماه مه مطالبات در نشستِ ویژه شود. این شان شنیده حرفه، که تنها کسانی از گروه بودند که احتمال داشت حرف
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کنند که ملت در  توانستند حس این تجربه را هم حفظ کردند. آنان می  بودند، و گرمای خود را به مردم معرفی کرده فرآیند

یا نه. در  شوند درستی تفسیر و معنا می هایش به دهد، مراقب و هشیار است تا ببیند آیا آرمان شان گوش می که به سخنان حالی

 آالیشِ بیان افکارِ عمومی بودند. مجراهای ساده و بی –که خیلی هم کوتاه بود–حقیقت این نمایندگان تا چند وقتی 

 وقت دوباره تکرار شود. امری که قرار نبود هیچ 

ایم که حتی  را ندیدهی عمومی، کامال کافی است تا به ما نشان دهد هرگز هیچ چیزی  بیان این دو شرطِ الزم برای ابراز اراده

که مردم  مان دمکراتیک است؛ در حالی کنیم که سیستم فعلیِ شباهتی هرچند مختصر به دموکراسی داشته باشد. ما تظاهر می

شان ندارند. هر موضوعی که به منافعِ خاص متعلق نباشد  هرگز نه شانسی و نه وسایلِ ابراز نظری برای مشکالتِ زندگیِ جمعی

 شوند.  ور می مند و رسمی شعله شود که به شکل نظام ی جمعی رها میها به آغوش شور

 

کند تا این دو مسئله را با توجه  ما را دقیقاً موظف می "جمهوریت"و  ۴۸"ساالری مردم"ی بکارگیریِ واژگانی مثل  شیوه

 نهایت زیادی بررسی کنیم:  بی

گاهی بتوانند قضاوت و  سازند فرصتی فراهم کرد تا گه توان برای مردمی که ملت فرانسه را می چگونه و به چه ترتیب می – 1

 ۴۹شان را در مورد مسائل مهم حیات عمومی بیان کنند؟ های داوری

  د تا مانع مبتالشدنِشوند، چه باید کر دار می هایی برای مردم مطرح می شود، وقتی مردم مسئله وقتی مسائلی و پرسش -2

 آنان به شورهای گروهی شد؟ 

 فایده و عبث است.  زدن از مشروعیتِ جمهوریت بی در صورت چشم پوشی از این دو نکته، حرف

حلی، در همان قدم اول،  حال پس از بررسیِ دقیق، ظاهراً روشن می شود که هر راه این ها کار آسانی نیست. با حل پیدا کردن راه

 بود.  خواهدی احزاب  برچیدن همهازمندِ ضرورتاً نی

                                                      ××××× 

های  برای آن که بتوانیم احزاب را بر اساس حقیقت، عدالت و منافعِ عمومی محک بزنیم، بهتر است اول از همه ویژگی

                                                                                                                                                                                                          
اند. این  ی انقالب تامین کرده ی وضعیت کشور در آستانه ِ توجهی را در باره اند و اطالعاتِ قابل شدند. خیلی از موارد این فهرست باقی مانده گذاشته

 ی اشراف را ثبت کردند.    ها و فسادِ کلیسا، و حقوقِ شکار طبقه مالیاتهای غیرمستقیم،  مدارک انتقاد به حیف و میلِ حکومتی، مالیات
 دموکراسی - ۴۸
گران برای اصالح تدریجیِ امور، همین وجودِ امکانِ قضاوت دائمی برای  ی دلگرمیِ کنش ی دموکراسی، و همه زعمِ کارل پوپر، اساس و عصاره به - ۴۹

گاهیِ کالن )رفراندوم( و تضمینِ تداومِ این دو برای خردمندان و مردم عادی در  حال اجرا و نیز قضاوت گههای خُرد و کالنِ در  اصالح جزء به جزءِ طرح

 ."درس این قرن"مورد حکومتی است که مدعیِ نمایندگی آنان است. نک. 
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 شان را شناسایی کنیم.  بنیادین

 رند:احزاب سه ویژگیِ اصلی دا

 حزب ماشینی است برای تولید شور و هیجانِ گروهی. -1

 تک اعضای منفردِ خود.  حزب سازمانی است با هدف اِعمال فشارِ گروهی بر ذهن تک -2

 ۵0ترین هدفِ هر حزب است. گسترش و رشد نامحدود حزبی، اولین و غایی -۳

خواه است. اگر هم حزبی عمالً  تمامیت –اش طلبی اهبالقوه، و بنابه اشتیاق و ج–ها، طبعاً هر حزبی  دلیل وجود همین ویژگی به

اند، دست باالتری دارند و در واقع جایی  خواه نباشد، فقط به این دلیل است که احزابِ دور و بر، با رقابت از آن جلو زده تمامیت

ی احزاب آشنایی  روزانههای  اند. این سه ویژگی برای هر کسی که به نحوی با فعالیت اش باقی نگذاشته خواهی برای تمامیت

 اند. داشته باشد، حقایقی کامال بدیهی و روشن

                                                                 
رونده هم صادق است، چرا که هر  های پیش وژیی ادیان بزرگ و ایدئول ی همه کند، بلکه در باره ی احزاب صدق می ی همه این ادعا نه تنها در باره - ۵0

ی قبائل بومی و نیز گروه دینیِ کواِیکرها  جز ادیان ساده ی جهان دارند و لذا به تبلیغ معتقدند )البته به ی بهزیستیِ اجتماع بشر را در همه دو طبعا داعیه

م تبلیغ و به اعتقاد و دینِ خود درآوردن دیگران را نداشته باشد و یا و هر ایدئولوژی و دینی که بدون دسنگاه و نهادِ دینی باشد و مفهومی به نا

تواند این ادعا را  شناخته شده است. یک گزارش عینی می  تقریبا برای همه "نو دینان"اهمیت بداند.(. شدتِ شعف و شادیِ بیشترِ اهل تدیّن از دیدنِ  بی

کند تا با مردم عادی ارتباط و دوستی پیدا کند و از این راه،  ی به ژاپن رفته بوده. تالش میبرای کارگر 1۳۷0ملموس تر کند: جوانی ایرانی در سالِ 

کند، دختر خانمی امروزی و دانشجوی سال چهارم  که با دختر خانمی برخورد می تر و موقعیتی بهتر برای آموزش زبان پیدا کند. تا این کاری مناسب

داند  پذیرد اما نمی کنم. جوان می گوید که در جِرچ با شما دیدار می چندین بار به انگلیسیِ شکسته بسته میهای تلفنی  زبان فرانسه. ایشان در تماس

اش. قرار بر روز  ی والدین گوید چرا در جرچ و نه در محله یا در خانه جرچ کجاست. منظور همان کلیسا بوده اما با اشکال در تلفظ. دختر خانم نمی

بیند که ایشان همراه با مادر محترم، با سر و وضعی مرتب و رسمی منتظر او هستند. چند تا قطار عوض  ایستگاه مترو، میشود. دم  ای می شنبه یک

روند. به ساختمانی با معماری  رسند. او هیچ خبری ندارد که به کجا می رسند. کوچه به کوچه، تا به بازار و خیابانی می کنند و به مقصدی دور می می

 سند، با حیاطی کوچک. اما با تعدادی آقا با لباسِ رسمی شبیه کشیشانِ پروتستان که در ایوان ورودی ایستاده اند تا خوشامد بگویند. یکیر متفاوت می

بیند که  کند و می نشینند. سر بلند می روند. دورِ میز دراز جلسه می شود. به سالنی کوچک می گوید. جوان باورش نمی از آنان به زبان فارسی خوشامد می

اند.  سته دو آشنای اتفاقی ایرانی اش که یکی دو ماه پیش با آنان برخورد کرده بود، کنار میز نشسته اند. چند نفر کشیش و مومن ژاپنی دیگر هم نش

مراسم کشیشِ فارسی دان فهمند و نشنیده اند. در آخرِ بخشی از  ها را نمی شان یک کلمه از آن شود. به زبان ژاپنیِ فصیح که هر سه مراسم شروع می

کنند و در حال ترکیدن از  گوید: امروز شما موفق شده اید به ملکوت الهی وارد شوید. در تمام مدت هر سه زیرچشمی به هم نگاه می شود و می بلند می

کمی صبر کن. "گویند:  ها به او می ایرانیکنند که با هم چند کلمه به فارسی رد و بدل کنند.  اند. فرصت می خنده اند، اما به زور جلوی خود را گرفته

اش را در  برد. لباس مراسم ادامه دارد. در پایان دو نفر از مومنین در چپ و راست، با تشریفاتی رسمی او را به اتاقی می "ای. هنوز اصل ماجرا را ندیده

برند. کشیشِ بزرگ  رسند. او را از پله ها باال می به حوضی  مرتقع می. بارد می سنگینی برف آسمان برند. از پوشانند. به حیاط می می  آورند و با حوله می

خواند. سه بار این کار را تکرار  دارد و وِرد می برد، نگه می گیرد و تا کمر در آب یخ فرو می گذارد. سر او را از پشت می ی تنه را کنار می آید و حوله باال می

کنند تا همان ایوان جلویی. دوست  اش می پوشد. بالفاصله همراهی کنند. لباس می اش می شود. حاال خشک کند تا میخِ دین در جان او کامال عمیق می

کند که به ملکوتِ الهی واردش کرده. با خوشحالی  هایش نگاه می اش را پوشانده، به محصول تالش ژاپنی در کنار مادر، در حالی که لبخندی تمام صورت

شان به دستاورد او نمره بدهند. کشیشِ فارسی دان هر سه  و انتظار تبریک شنیدن از پدران روحانی را دارد که با نگاه کند به جماعت کشیشان نگاه می

اش را باز  کند. مادر با نهایتِ خوشحالی کیف ها هیچ حرفی برای گفتن ندارند. کشیش از دختر خانم تشکر می دهد. ایرانی ایرانی را با دست برکت می

شود و به  . داستان تمام می"برای بلیتِ قطار برگشت"کند که  دهد و به آنان حالی می آورد و به زور به تازه مومنین می هایی در می ناسکند و اسک می

 اندازد، و کنتور خدا و کیهان و کائنات و عرش و ملکوتِ الهی و ی دیگر می یک شماره ساعت، یک عرضِ این ترتیب کنتورِ ایثارهای دختر خانم، در

 کلیسا و کشیش و مومنینِ این کلیسا در جهان، سه شماره!
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ورز،  افتد در وقتی است که ساختاری جمعی بر افرادِ اندیشه در مورد سومی: مصداقِ خاصی از این پدیده که  همیشه اتفاق می 

 . ۵1ی بین وسیله و هدف یعنی عکس رابطه–شود  حاکم و چیره می

 

ترین شکلِ خود،  شود حقیقتاً از نظر سرشت و گوهر  و به روشن شمرده می« هدف»استثناء، هر آنچه  ی موارد و بی در همه

شماری زد: پول، قدرت، حکومت، غرورِ ملی، تولیدِ  های بی ی زندگی مثال توان در هر زمینه   است. در این باره می« وسیله»فقط 

 ره. ها، غیره و غی اقتصادی، دانشگاه

 

گیرند. با  ی وسایل قرار می جهانی متعلق است در دسته چه به قلمروِ امورِ این خیر و نیکی بخودیِ خود هدف است. هر آن

ها باالتر ببرد. این نوعِ اندیشه، از نوع حیوانی است. ادراک  جهانی تواند خود را از مرز قلمرو این ی گروهی نمی حال، اندیشه این

 شود که این یا آن ابزار را با خیر مطلق اشتباه بگیرد. در این تفکر، فقط باعث می مبهم از مفهومِ خیر

  

ی احزاب صادق است. حزب اصوال قرار است ابزاری باشد برای خدمت به برداشتِ خاصی از منافع  عینِ همین نکته در باره

کنند، مصداق دارد، چرا که  ا نمایندگی میخاص ر  ی احزابی که منافع یک گروه اجتماعیِ عمومی. این نکته حتی در باره

ای  آن تعریف، آن منافع خاص با این منافعِ عمومی در نقطه  همیشه برداشتِ مشخصی از نفع عمومی وجود دارد که بنابه

استثناء  بیی موارد،  نهایت مبهم و کِدِر است. این قاعده درهمه حال این معنا و تعریف، بی بایستی بر هم منطبق شوند. اما با این

گیری دارند، به اصول و مکتب  سخت  گیر دارند و احزابی که تشکیالت سان مصداق دارد. احزابی که ساختاری آسان و کامالً یک

حال  اند. هیچ آدمی، حتی اگر پژوهش عالی در مطالعات سیاسی انجام داده باشد، تا به رسند به یک اندازه مبهم و گُنگ که می

ح و دقیقی از اصول و مکتب هیچ حزبی تدوین کند، از جمله حزب خودش )اگر خودش به حزبی وابسته نتوانسته تعریف واض

 باشد(. 

 

شان را  اند ناتوانی لوحانه مایل میلی ندارند به این مسئله اقرار کنند. اگر قرار باشد به این نکته اعتراف کنند، ساده ها عموماً  آدم

تواند هیچ  در واقع اصال نمی "اصول و مکتب حزب"که عبارت   ت بدهند، در حالیهای ذهنیِ شخصِ خود نسب به محدودیت

                                                                 
۵1

ساختار "هر چهار یکی شوند، اما در عمل، وسیله یعنی  "حال"قرار است که وسیله در خدمت هدف باشد یا از آن باالتر، آرمان و هدف و وسیله و  - 

شدنِ  " وسیله"شود. این یعنی  اولین و آخرین هدف حزب تبدیل میتبدیل شده و حفظ و گسترشِ آن به هر قیمت، به  "هدفِ تازه"به  "گروهیِ حزب

 شود.   هدف اولیه. در این فرایند است که رسیدن به عدالت، آزادی، دموکراسی و ... فراموش می
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 باشد.  معنایی داشته

  

تواند اصول و مکتبی را به دقت  ی آراء و عقاید شود، به سختی می اگر کسی حتی تمام عمرش صرف تحقیق و نوشتن درباره

 تواند کار جمعی باشد.  انجام دهند. مکتب و اصول نمی توانند تدوین کند. گروهی از افراد هم هرگز این کار را نمی

 

چه از این کلمه برداشت  وقت آن اما آن–هندو، فیثاغورثی و غیره حرف بزند   تواند از مکتب مسیحی، درست است که آدم می

رود. در این  ر میهای فردی و گروهی بسیار فرات  شود نه فردی است و نه گروهی؛ در این حالت معنای این واژه از حوزه می

 است. "حقیقت"حالت، برداشتْ صرفاً و مطلقاً از جنس 

 

است گُنگ و ناواقعی. اگر واقعی بود، توجه و اعتنا به آن نیازمند تالش بسیار زیادی بود، چرا که ذهن  هدف حزب چیزی

زب چیزی است عینی و آشکار؛ بی هیچ وجود ح  تواند بر مفهومِ منافع عمومی احاطه پیدا کند. برعکسِ این نکته، راحتی نمی به

 شود. ناخواه به پایان و هدف خود تبدیل می شود آن را ادراک کرد. بنابراین، درواقع، حزب خواه تالشی می

 

 ندارد، چون تنها خداست که منطقاً و مشروعاً فرجام و هدف خود است.  پرستی فرقی طبعا، این وضع با بت

  

 شود:  د. اول از همه، فرضی بدیهی گرفته میده این گُذار خیلی ساده رخ می

کند، یک شرطِ الزم  اش را توجیه می  ای خدمت کند که هستی برای حزب که قرار است به شکلی موثر به مفهوم منافع عمومی

 و کافی وجود دارد: 

 حزب باید قدرت وسیعی در چنگ داشته باشد. 

نظر نخواهد رسید. نبودِ  مندی از آن، ابداً کافی به مقدار مشخص و کرانآید، هیچ  با وجودِ این، همین قدرت هم که بدست می

شده  بودن قدرتِ کسب ی خود، به ناکافی نوبه آفریند؛ این ناتوانی به عنصر اندیشه برای حزب، حالتِ دائمیِ ناتوانی و نازایی را می

های  المللی محدودیت برخوردهای احتمالیِ بین شود. اگر حزب، حاکمِ مطلقِ کشورش شود، چندی بعد حوادث و می  نسبت داده

 ۵2کرد. تری بر آن تحمیل خواهند تازه

 

                                                                 
 یعنی باز هم نیاز به قدرت بیشتر احساس خواهد شد.  - ۵2
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اش در مقیاس ملی و بعد در مقیاس جهانی. و چون  گرایی است، اول ی احزاب به سمت تمامیت بنابراین تمایل اساسیِ همه

ای توخالی که از هر نشانی از  پوسته شود، مفهومی خیالی است، مثل مفهوم منافعِ عمومی که هر حزبی به آن متوسل می

شود. هر واقعیتی ضرورتاً حاکی از  به نیازی مطلق تبدیل می "تمامیِ قدرت"ی  واقعیت خالی است، دقیقا به همین علتْ مسئله

دلیل همین  تواند با هیچ شکلی از محدودیت روبرو شود. به چه که از هستی کامالً خالی است، ابداً نمی اما آن–ی است "حدّ"

 خویشاوندی ذاتی وجود دارد. "ناراستی و دروغ"گرایی و  است که بین تمامیت

 

ترساند. تصورش  نیستند؛ خودِ این فکر آنان را می "تمامیِ قدرت"دنبال امکان  وقت به باید قبول کرد که بیشترِ مردم هیچ  

شوند، صرفا  ها به حزبی سیاسی وارد می این آدم آور است و برای روبرو شدن با آن، نوعی بزرگواری الزم است. وقتی سرگیجه

شناسد. اگر امسال سه نفر عضو بیشتر از پارسال به حزب  عنوان چیزی که عمالً حدّی نمی اما رشد به–خواستار رشد آن اَند 

سمت و سو  کنند اوضاع تا ابد در همین شوند. آرزو می صد فرانک بیشتر پول جمع کند، خوشحال می بپیوندد یا اگر حزب یک

شان بیش از حدِ الزم عضو  جایی برسند که حزب توانند باور کنند که ممکن است به جلو برود. در هیچ شرایطی هرگز نمی

 باشد و دیگر نیازی به رشد بیشتر نداشته باشد. باشد، بیش از حد پول داشته از حد رای داشته باشد، بیش داشته

 

مزاحم و ابدی را  نرمِ رشدی کند، بی و بورژوازی، تصویرِ گرم دارد. اما سرشت خرده "تمامیت"سرشت انقالبی، تمایل به تجسمِ 

ی مادیِ حزب است.  پسندد. در هر دو مورد تنها معیار و مالک برای سنجش خوبی و بدیِ همه چیز، رشد و توسعه بیشتر می

 است. عالم فقط به قصد پروار کردن آن خلق شده ی گاوی است که انگار باید پروار شود و گویی همه چیزِ حزب، دقیقاً مثل گله

شود هم خدا را خواست و هم خرما را. اگر ماِلک  پرستی؛ نمی ی پول تواند هم در خدمت خدا باشد، هم در خدمت الهه آدم نمی

 رود.   از دست می "چه خیر است آن"وقت است که دقیقاً مفهوم  خودِ خیر نباشد، آن خیر، 

 

دنبالِ آن، حزب بر اذهان و افکارِ مردم فشاری جمعی وارد  شود، بناچار به حزب، مالکِ تشخیصِ خیر می که رشدِ به محض آن

شود. طبعا این فشار باید  شود و اعالم می شود؛ به آن اعتراف می می کند. این فشار بسیار واقعی است؛ جلوی همه نشان داده می

 ایم.  حال بیش از حد به آن عادت کرده که، تا وحشت بیندازد، ولی غافل از آن ما را به
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ها  ّّ حقیقت و عدالت در جان بردن حس از بین  احزاب در واقع سازمان هایی هستند که به شکل کامالً رسمی و علنی برای

ی این تبلیغات روشنگری  شده شود. هدفِ اعالم اند.. فشار جمعی با استفاده از تبلیغاتِ بسیار گسترده اِعمال می طراحی شده

گیِ اذهان  دانست هدف تبلیغات باید درجهت برد خوبی می پذیرش پیام حزب. هیتلر به نیست، بلکه وادار کردن مردم است به

ی رقبایش همین  شود، چرا که کار همه محو می  کنند. حزبی که به این کار دست نزند، ی احزاب تبلیغ می عمومی باشد. همه

شان در این کارها  زن باشند،  هیچ کدام  ه دروغکنند. احزاب هر قدر هم ک کنند که تبلیغات می ی احزاب اعتراف می است. همه

 اند.  قدر جسور نیستند که وانمود کنند  صرفا به آموزش افکار عمومی و ارتقاء قضاوت مردم مشغول آن

 

کنند که افرادی را که به آنها ملحق می شوند،  از جمله طرفداران، جوانان و اعضای  درست است که احزاب خودشان اعتراف می

، نوعی ۵۳سازی است کنند. اما این حرف دروغ است: آموزشی در کار نیست، بلکه شرطی  را آموزش می دهند و آگاه میجدید 

 ترِ حزب بر روی اعضا. آماده سازی برای کنترلِ اعتقادیِ بسیار سفت و سخت

  

قسم "را ادا کند که   امهن گری ساده( قرار باشد این قسم اگر عضوی از حزب )عضو انتخابیِ مجلس، نامزد حزب، یا کنش

کنم که عضو گروه سیاسیِ خاصی هستم؛  کنم، مطلقاً فراموش  ای سیاسی یا اجتماعی را بررسی می خورم هر وقت مسئله می

ام مطمئن شدن از آن چیزی باشد که باید انجام شود تا به بهترین وجهی به منافع عمومی و عدالت خدمت  تنها دغدغه

 آید؟!   کنید آن وقت چه وضعی پیش میفقط تصور  "باشم. کرده

جور آدمی را متهم به خیانت  حزبی هایش و حتی خیلی از مردمْ این شود. هم ها استقبال نمی  البته که از این جور حرف

 به این "خُب با این وضع، پس چرا به حزبی سیاسی وارد شده؟"گویند،  کنند. حتی آنانی که کمترین دعوایی با او دارند می می

پیوندد، فکر خدمتِ تمام عیار به منافع مردم و  کنند که وقتی کسی به حزبی سیاسی می لوحی اعتراف می ترتیب، با ساده

کنند؛ بی شک، هرگز  اش می محروم  شود، یا حداقل از نامزدی اش اخراج می عدالت عمومی را باید ترک کند. این آدم از حزب

 شود.  انتخاب نمی

باشم چنین چیزی در عمل  باشد. در واقع، اگر اشتباه نکرده ت کسی شهامتِ گفتنِ چنین سخنانی را داشتهتازه! باورکردنی نیس

است که دنبال حکومت  مدارانی بوده باشد، فقط از طرفِ سیاست کار رفته است. اگر اصال این لحن و مضمون به هرگز رخ نداده

                                                                 
۵۳

  - Conditioningشود، اما بعد از تثبیت رفتار، خود محرک  پاسخِ مطلوب شروع می–کرار محرکسازی، نوعی شگرد تربیتی است که با ت : شرطی

شناسی و شگردِ  ی روان ی این پدیده کند. کاشف و مطرح کننده نیاز از محرک، به ابراز رفتار مطلوب اقدام می شود و از آن پس، سوژه، بی حذف می

 است. ( 1۹۳6-1۸۴۹دار شوروی ) شناسِ نام تربیتی، پاولف، فیزیولوژیست و روان
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آبرویی  شان قدری بی ها برای صورت هم، طرح کردن این جور بحث آن اند. حتی در کردن با کمکِ پشتیبانیِ سایر احزاب بوده

من به عنوان یک محافظه "است که بگوید،  کند کامال طبیعی، معقول و آبرومندانه آورد. برعکس، هرکسی حس می همراه می

 ."من به عنوان یک سوسیالیست فکر می کنم که ... "یا  "کار ...

 

به عنوان "کشند که بگویند  شود؛ مردم هم خجالت نمی های احزاب دیده نمی ورزی ر سیاستها فقط د در عمل، این جور بحث

 ."به عنوان یک کاتولیک فکر می کنم که ..."یا  "یک فرانسوی فکر می کنم که ...

م اعال –است "هیتلریسم"که معادل فرانسویِ – ۵۴"گُلیسم "وسال که داشتند تعهد خود را به  سن گروهی از دختران کم

 ی ما است. . در واقع همین اصل مسئله"حقیقت امری است نِسبی، حتی در هندسه"گفتند  کردند می می

کند، ایرادی ندارد که هر جور هم فکر کند.  باشد، موقعی که آدم در این یا آن موقعیت گیر می اگرحقیقتی وجود نداشته 

آدم هم   –تصادف  با همان رنگ بدنیا آمده چون به–است  ای یا قرمز یا بور درست مثل این که چون موی کسی سیاه، قهوه

 ۵۵"فرایندِ حذفِ "صورت، فکر هم مثل مو محصول نوعی  وتری را به عنوان فکر خودش بیان کند. در آن تواند هر خشک می

 فیزیکی خواهد بود.

کند به این  چه را که فکر می نتواند به چیزی جز حقیقت فکر کند. آدم آ اما اگر کسی قبول کند حقیقتی وجود دارد، نمی

کند که بر حسب اتفاق، فرانسوی یا کاتولیک یا سوسیالیست است، بلکه صرفاً به دلیل این است که نور  خاطر فکر نمی

 کند که به این نکته تمرکز کند و به آن دیگری فکر نکند. ناپذیرِ شواهد و ادلّه او را مجبور می مقاومت

 

شود که مسئله، غیرقطعی است. اگر  های موجود، روشن می وقت با داشتن دانسته باشد، آن  اگر شواهدی نباشد، اگر شک

و الی آخر. در هر مورد خاص، نور درونی  –است که احتمال کمی وجود دارد  "مستدل"احتمال کمی در یک طرف باشد، 

                                                                 
۵۴

   -  Gaullismی اشغالیِ دوران جنگ دوم، رییس جمهور  ی آزاد در لندن و خاک فرانسه های مارشال شارل دوگل، رهبر فرانسه : اصول و سیاست

کرده،  ت میی دوگل مخالف ها به شدت با این اندیشه  گرایی، و دفاع از دولت متمرکز. نویسنده، کاری، ملی های محافظه جنگ فرانسه، با مشخصه-پسا

جا  است تا آن ی فرانسه. سیمون وی در دوران لندن، موی دماغ او بوده هم در دوران جنگ و پیش از آزاد آن  کند، طوری که او را مساوی هیتلر معرفی می

  "این زن یک دیوانه بود."ی او گفت:  که در باره

 -
۵۵  Process of Eliminationی احتماال مطلوب در بین چندین گزینه،  روشی است برای شناساییِ یک گزینههای نامطلوب،  :  فرایند حذفِ گزینه

فهمیم  هایی است که در طیِ آن می های دیگر.  در آزمون آموزشی و تست زنی، فرایند حذف، اقدام مکرر به حذف گزینه ی هویت از راه کنارگذاشتن همه

هاست. روشن است که این فرایند، حتی اگر یک گزینه باقی بماند،  تر از سایر گزینه نکه امکان درست بودن یک گزینهْ نزدیک به صفر یا خیلی پایی

ی دیگر، نتیجه  زنیِ چهار جوابی، با اثبات درست نبودن قطعیِ یک گزینه، و سپس دو  گزینه کند. : در تست موفقیت و درستیِ پاسخ را تضمین نمی

 باشیم. اش نداشته ست باشد، اما ممکن است هیچ استداللی به نفعمانده باید جواب درست ت ی باقی گیریم که گزینه می
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ون پاسخ کمابیش ممکن است ایجابی گردد. مضم دنبال پاسخ می رسد که به همیشه با پاسخی مستدل، به دادِ هر کسی می

تواند به عمل در  حالْ هیچ تصحیحی نمی که اهمیتی ندارد. این پاسخ همیشه مستعد تجدید نظر و بازبینی است، با این –باشد 

 .۵6بیاید مگر از راه نوعی افزایش نور درونی

 

های  ی مالک نور درونی پیروی نکند و همه ی افکارش، از چیزی بجز اگر کسی، عضوی از حزبی، مطلقا مصمم باشد که در همه

این  دهد. به اش را دارد فریب می تواند برای حزب اعالم کند. در این مورد، او حزب بندی را نمی دیگر را کنار بگذارد، این جمع

حزبی بپیوندد شود؛ تنها دلیل تحمل این شرایط آن است که نیاز دارد به  ترتیب خودش در شرایط دروغ  و ناراستی گرفتار می

این که خودِ این نیاز، شرّ است، و فرد باید با برچیدن بساط احزاب به   تا نقش موثری در امور اجتماعی داشته باشد. اما نتیجه

 این شرّ پایان بدهد.  

 

او به خاطر دهد. مجازات  آدمی که تصمیم نگرفته که فقط به نور درونی وفادار باشد، دروغ را در عمقِ جان و روح خود جا می

 این کار، تاریکیِ درون )شرّ( است.

 

کار الزم است به  چون برای این  ۵۷ای ندارد که مرزی بین آزادیِ درونی و انضباط برونی بکشیم. برای فرار ازین مخمصه، فایده

                                                                 
۵6

  - Inner Lightجا به اقناعِ شهودیِ ناشی از نورِ درون  هایش تاکیدی عمومی و مکرر دارد، اما در این طورِ عام به این نور، در نوشته : سیمون وی به

 کند. شواهد عینی، او را قانع میاست. چیزی که در نبود یا کمبود  در فردِ ناظر توجه داشته

کنند.  شان استفاده می خدا  به خود یا درون -نورِ درونی، یکی از تعابیری است که کوُاِیْکِرها )انجمن دینیِ دوستان( از آن برای اشاره به تابش نورِ حقیقت

یا کتابی خاص ندارد، بلکه این نورِ درون است که چراغ هدایت  آنان با این استعاره، تالش دارند بگویند که رسیدن به حقیقت، نیازی به واسطه )کشیش(

 هاست. تواند بشود. از نظر اینان، نور درونی درست مساویِ وجدان و حساسیتِ اخالقی نیست و فراتر از این هر کس می

در مسیحیانِ بریتانیا ظاهر شدند که خود  1۷انه ی قرن اند که در می انجمن دوستان، و نیز کلیسای دوستان، با نام فرعی لَرزَندگان )کُواِیکِرها(، گروهی 

، خادمی دینی،  دانستند، بی آن که مقید  به متنی مقدس، روحانیتی واسطه متعهد می "درک مستقیم درونیِ خدا"یا  "نور درونی"را به زندگیِ مطابق با 

مناسک و آیین خاص دینی باشند. اولین فرد صاحب نام این جمع، جرج گاه خاص یا هرگونه  شعائر دینی و اقرار به دین خاص یا وابستگی به پرستش

( بود که سختگیری، حکم ارتداد و زندان کلیسا را تا آخر عمر تحمل کرد. اکثر بزرگانی چون توماس کارالیل و والت ویتمن او را 16۹1-162۴فاکس )

 به شدت بزرگ داشتند. 

ده می پوشند. ضد جنگ اند و سرباز نباید بدهند؛ در دادگاه به کتابی مقدس قسم نمی خورند و در این جمع، بشدت ساده زیست اند و حتما لباس سا

واژه ای است -)به معنای سکوت عمیق برونی و درونی( مهم ترین وام "سکوتِ کُواِیکِری"فعالیت های جمعیِ خیرخواهانه و صلح طلبانه با قوّت فعال اند. 

شان در عوضِ هر گونه وعظ و سخنرانی، فقط سکوتی عمیق می کنند. نام  های وارد شده است، چرا که در گردهمایی که از این گروه به زبان انگلیسی

لرزیدند، اما  ای مسخره از سوی مخالفان بر روی اینان گذاشته شد، چرا که در هنگام سکوت شان، از شدت خوف بر خود می لرزنده، ابتدا به عنوان کنایه

ین نام را پذیرفتند )منبع: بریتانیکا و ویکی پدیا(. توماس پِین )متفکر نامدار انقالب آمریکا(، والت ویتمن )شاعر استعالییِ بعد ها خودشان هم ا

ی( هم نامدارآمریکایی(، و سی و یکمین و سی و هفتمین روسای جمهور آمریکا کوایکر بوده اند. هنری دیوید ثورو )فیلسوف سیاسی و حکیمِ امریکای

 در بریتانیکا و  ویکی پدیا. Inner Lightو  Quakersری کواِیْکر برآمد.  برای اطالعات بیشتر: ازخانوا

 
۵۷

 مان باشیم.  ی دروغ سراییِ حزب ها را قبول نداریم، حاال مهم نیست که در بیرون زیر سلطه یعنی بگوییم ما که در درون آزادیم و این دروغ -  
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ر قرار باشد به ی منتخب موظف است با آنان روراست باشد. اگ افکار عمومی دروغ گفت، به مردمی که هر نامزدی، هر نماینده

اند، آیا نبایدْ اول از همه اخطاری در همین  دانم خالف حقیقت و عدالت ام، چیزهایی به مردم بگویم که می نمایندگی از حزب

 ام. اگر ندهم، دروغ گفته ۵۸باره به آنان بدهم؟

 

ین شرّ است. با وجودِ این اگر اولی به مراتب کمتر –دروغ به حزب، دروغ به مردم، دروغ به خود–از بین این سه نوع دروغ 

قید و  وقت است که صِرفِ وجود احزاب مطلقا و بی وابستگی به حزب، کسی را وادار کند در هر موردی همیشه دروغ بگوید، آن

 شرط مصداق شرّ است. 

 

کمونیست را  آقای الف نظرات حزب"نویسند:  شود که چیزی شبیه این می می  های عمومی بارها دیده های میتینگ در آگهی

شود(. آقای ب مواضع حزب سوسیالیست را اعالم خواهد  اش تشکیل می ی موضوعی که میتینگ برای کرد )در باره مطرح خواهد

 "کرد. آقای پ نظرات حزب لیبرال را بیان خواهد کرد.

 

توانسته  رح کنند؟ چه کسی میاند از مواضع متنوعی باخبر شوند که خیال دارند مط زده از چه راهی توانسته های فلک این آدم

ی اندام و ابزارِ  جماعت زبان و قلم ندارد. همه ۵۹گوی بزرگی؟ کلّ و غیب ها را تفهیم کند؟ کدام عقلِ به آنان تک تک دیدگاه

طور. استالین تجسدِ جماعت  بیان، انفرادی هستند. جماعت سوسیالیست در یک آدم مجسم نیست، جماعت لیبرال هم همین

 مان به او برسد. کند و امکان ندارد قبل از میتینگ، با تلفن دست جا زندگی می ت، اما خیلی دور از اینکمونیست اس

 

اول از همه خودشان را   باشند، اند، مگر با خودشان. حاال اگر صادق بوده نه! آقای الف، آقای ب، آقای پ با کسی مشورت نکرده

ن وضعیتی است که همیشه در فضای اجتماعات کمونیستی، سوسیالیستی یا ای–گذارند  ی خاصی می شناسانه در جایگاه روان

 آید. پیش می 60لیبرالی

                                                                 
 "خوردِ شما بدهم ها دروغ به ن آدمی هستم که مجبورم بعضی وقتبه آنان رو راست بگویم م"یعنی  - ۵۸
۵۹ - oracleگرفت تا خبر غیب و آینده را از بارگاه خدایان بیاورد.   ی خردمندی که طرف مشورت قرار می : در اساطیر یونان، شخص یا واسطه 
60 -  

Liberalism :قانون برابرِ در برابری و حکومت اتباع رضایتِ مَنِشی، آزاد و اختیار ی پایه رب است اخالقی و سیاسی ای فلسفه لیبرالیسم یا مَنِشی آزاد .

 جمله از) فرد حقوقِ محدود، حکومتِ پشتیبانِ عموما اما کنند، می حمایت ها دیدگاه از ای گسترده های آرایه از اصول این از شان فهم به بسته ها لیبرال

 بیان نشرِ آزادیِ بیان، آزادیِ گرایی، الملل بین نژادی، برابریِ جنسی، برابریِ سکوالریسم، دموکراسی، ،(آزاد بازار) داری سرمایه ،(بشر حقوقِ و مدنی حقوقِ

 درون مفهومی و اوست عقل فطری قدرت و بشر فطری نیکی به اعتقاد معنای به و دارد قرار بنیادگرایی مقابلِ در مواردی در لیبرالیسم. اند دین آزادیِ و

 فرهنگ در معتزله دیدگاه به که کرد تعبیر دینی متون از عقالنی تفسیر به را آن بتوان شاید. ندارد اقتصادی یا سیاسی لیبرالیسم به ربطی و است دینی

 دار بازارِ آزاد است. جا لیبرال به معنای حزبِ طرف در این .است شبیه اسالمی
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های خودکار بسپارد، به شکلی  در صورتی که آدم خودش را در آن وضعیت بگذارد، اگر قرار باشد که خودش را به دست واکنش

باشد. برای  وسیالیستی یا لیبرالی همرنگیِ کامل داشتههای کمونیستی، س "موضع"کند که با  زبانی صحبت می کامالً طبیعی به

مقاومت  "حقیقت و عدالت تامل و اندیشه به"آید: آدم باید کامالً در برابر  رسیدن به این نتیجه، یک وضعیت بیشتر پیش نمی

زبان  ی شخصی را به"وضعم"کند. اما برعکس، اگر این نوع تامل و اندیشه بخواهد اتفاق بیفتد، باید قماری هولناک کند: باید 

 بیاورد.

 

آمده ام تا شاهد و "مسیح پاسخی نداد، چرا که قبال گفته بود  "حقیقت چیست ؟"از مسیح پرسید  61وقتی پُنتیوس پیالتس

 "گواه حقیقت باشم.

جوشد که شوق و اشتیاق خاص و  هایی است که در ذهن موجودی متفکر می ی اندیشه  تنها یک پاسخ وجود دارد. حقیقت، همه

 مطلق و منحصربفردی برای دستیابی به حقیقت دارد. 

حقیقت در اند(، ذهنیت و افکار کسانی است که یا مشتاق حقیقت نیستند یا عالوه بر شوق  دروغ و لغزش ) که هر دو هم معنی

 اند، ولی مشتاق همرنگی با این یا آن ایده و نظر دریافتی هم هستند.   پی چیز دیگری هم هستند. مثالً در پی حقیقت

هاست. کلماتی که کمالی  مادر رازحاال چگونه می توان شوق حقیقت داشت، ولی هیچ آگاهیِ پیشینی از آن نداشت؟ این 

آیند،   شده و به ذهن می سروصدا، همراه با اشتیاق برانگیخته بی –مثل خدا، حقیقت، عدالتواژگانی –کنند  فوقِ تصور را بیان می

 داوریْ قدرت دارند که جان را اعتال داده و آن را لبریز از نور کنند.  اما بی هیچ پیش

 

کنیم، البته با ذاتی خالی از ذهنیت  نور را دریافت می ایم که مشتاق حقیقت داستان از این قرار است که درست در همان وقتی

 است.  در همین نکته نهفته "اعتنا و توجه"ی حقیقت. سراسرِ سازوکار  مایه تقلّا برای حدس زدنِ درون قبلی و بی

 

دم ی زندگی مر طرف، با اعتنا به حقیقت، عدالت و منافعِ عمومی به مشکالت پیچیده ممکن نیست که بخواهیم از یک 

 "اعتنا و توجهِ"ی  رود. گستره ای را حفظ کنیم که از اعضای جنبشی سیاسی انتظار می رسیدگی کنیم و از طرفِ دیگر رویه

باشد. در واقع، هرکس که به یکی  ها داشته دهد که آدم توجه همزمانی به هر دوی این عُلقه اجازه نمی–انسانی محدود است 

 شود.  توجه کند، از دومی غافل می

                                                                 
61

  - Pontius Pilate ِهای یهود او را دادگاهی  است ، که بر اساس شکایتِ خاخام میالدی ۳6تا  26حاکم یهودیه در : در داستان مسیح، سردارِ رومی

 دهد.  اش را می شدن کند و با اکراه دستور مصلوب می
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شود، در حالی که نظام حزبی  کشد هیچ درد و رنجی وارد نمی ترتیب، به کسی که از عدالت و حقیقت دست می این به

کشند: به روند  های زندگی سر می ی حوزه های دردناکی برای گوشمالیِ سرکشی و نافرمانی دارد. این تنبیهات به همه مجازات

بیرونیِ شهرت، و گاهی حتی به زندگیِ خانوادگی. حزب کمونیست این   ، وجه62شغلی، عواطف، دوستی، اعتبار و منزلت

 منظومه را تا سرحد کمال، تکامل بخشید.  

 

ناخواه باعث تحریف  کنند، خواه ِشان را معامله نمی که صداقت و خلوصِ درونی ها، حتی در آنانی نوع مجازات وجود این 

ی واکنش،  ر ضد کنترل حزبی واکنش نشان بدهند، خودِ این کشش و تکانهشود. اگر بخواهند تالش کنند ب شان می های قضاوت

ی خود، بایستی   در ذاتِ خود به حقیقت ربطی ندارد، و به معنای واقعیِ کلمه بایستی مشکوک حساب شود؛ و بنابراین، بنوبه

سخت برای هر مخلوقِ انسانی، حالتی است بسیار  "اعتنا و توجهِ حقیقی"خودِ این شک هم به حقیقت ربطی نداشته باشد. 

تواند آن را منحرف کند. بنابراین، آدم باید همیشه سرسختانه  آنقَدَر آزارنده و سخت که هر آشفتگیِ عاطفی و هیجانی می

 های شخصیِ خود حفظ کند.  اش( را در برابر تالطمِ امیدها و ترس اش )وجدان ی قضاوتِ درونی تالش کند تا قوه

 

اش  ای انجام بدهد و این را هم بداند که هر بار که جواب آخری د در آزمونی، محاسباتِ عددیِ شدیداً پیچیدهاگر کسی قرار باش

بیند. هر بار، چیزی در بخش حسیِ  ی  بحرانی می ا شود، خود را زندانیِ مخمصه خورد و فلک می می   عدد زوج شود، شالق

در واقع ممکن است   اش به واکنش، در محاسبات به عدد فرد برسد. تمایل کاریِ کوچکی کند که با دست اش به او القاء می ذات

باشد. کسی که در  جا ببرد که جواب زوج پیدا کند، در حالی که ممکن است اصالً جواب زوجی واقعاً وجود نداشته آن  او را به

مطلق  "اعتنا و توجه"محاسباتْ از او  گیِ اش دیگر خالص و ناب نیست. اگر پیچیده"اعتنا و توجه"این نوسان گرفتار باشد، 

حتی اگر هم، دست بر قضا، خیلی تیزهوش، بسیار شجاع و عمیقاً –ناخواه اشتباهات زیادی خواهد کرد  کند، خواه طلب می

 طلب باشد. حقیقت

 

اید معطل کند. و اگر از خُب! حاال باید چه کند؟ ساده است. اگر بتواند از دست کسانی که تازیانه را در دست دارند فرار کند، نب

 کرد. بایست این کار را می اش نجات پیدا کند، می گران توانست از دست شکنجه همان قدم اول می

 رسیم وضع درست به همین شکل است. وقتی به احزاب می

 

                                                                 
62 - prestigeحیثیت و آبرو : 
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 "رِ عمومیام"های حزبی، دخالت موثر در  وقتی کشوری احزاب دارد، دیر یا زود،  بدون پیوستن به حزب و ورود به بازی

اش بارآور و مفید باشد. آنانی که دلسوز منافع  نگرانی نگران امر عمومی است آرزو دارد که دل شود. هر کسی که دل ناشدنی می

ی احزاب تسلیم شوند.  کننده یا باید به آسیابِ له  شان را فراموش کنند و رو به چیزهایی دیگر بیاورند، اند یا باید دغدغه عمومی

شان برای منافع عمومی را خواهند  های اصیلِ قبلی کنند که کمی بعد، جای دغدغه هایی را تجربه می م، نگرانیدر حالت دو

 گرفت.

 

دهند که حتی یک تک انسان عاقل هم، در امر عمومی نتواند  ما اطمینان می  اند که در مقیاس ملی، به احزاب سازوکارِ شگفتی

ها و  جز برای تعدادی تالقی به–دالنه است، چه چیز درست است. در نتیجه درک کند که چه چیز خیر است، چه چیز عا

شود، مگر اقداماتی که برخالف منافع عموم، عدالت و  شود، چیزی اجرا نمی تصمیمی گرفته نمی –نشده بینی های پیش همزمانی

 حقیقت باشند.

 

 توانست اختراع کند. هوشمندتر از این نمی دستگاهی  اگر کسی قرار بود سازمان زندگیِ مردم را به شیطان بسپارد،

 

اند.  رسد، فقط به این دلیل است که احزاب هنوز همه چیز را نبلعیده نظر می گیِ واقعیت فعلیِ دورانِ ما قدری کم به اگر که تیر

اند که  قدر ترسناک شان همان دهند که هر جزء گیِ اوضاع، واقعا کم است؟ آیا اتفاقات تازه نشان نمی اما آیا در واقع تیره

 دادم. نشان

 

ی  ی احزاب است، از نگاه تاریخی، ریشه در مبارزه ای که ویژگی و مشخصه باید بپذیریم که سازوکارِ ستمِ معنوی و فکری

 کلیسای کاتولیک با ارتداد و خروج از دین دارد.

 

چه  گیرد در کلیسا باقی بماند، آن تصمیم می  نی،پیوندد، یا باورمندی مومن، که بعد از کندوکاوی درو ی که به کلیسا می نوکیش

شود، با این عمل،  محض این که از آستانه در رد می کند. اما، به را در مکتب و جزمیاتِ کاتولیک درست و خیر است درک می

ن ندارد کند، مواردی که امکا شماری اقالم ایمانی ثبت می ی خود را نسبت به تعداد بی خودبخود پذیرش ضمنی و پوشیده

شان یک عمر  تک حتی اگرشخصی  فرهنگ و هوشی برتر هم داشته باشد، برای بررسی و ردّ و اثبات تک –بتوانند وارسی شوند 

 ی او هم کافی نخواهد بود.  مطالعه
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تسلیمِ هایی شود که از وجودشان حتی باخبر هم نیست؟ معلوم است دیگر! با  تواند باورمند و سهیم در گزاره انسان چطور می

 هاست! ی آن گزاره قیدوشرط به مقام مقتدری که صادرکننده صِرف و بی

 

خواست عقایدش فقط از سوی مقام کلیسا پشتیبانی شود، بی هیچ بحث و  می 6۳دلیل بود که سَن توماس آکویناس  به همین

م نیست و کسانی را که آن را ردّ پذیرند، هیچ چیز دیگری الز گفت برای کسانی که این اقتدار را می ای. می جدل و مناقشه

 کرد. کنند، هیچ استدالل دیگری قانع نخواهد می

 

به این ترتیب است که نورِ درونیِ شواهد، یعنی همان ظرفیت فهم و ادراکی که در پاسخ به اشتیاق انسان به حقیقت، از باالسر 

شود، بجای این که سرانجامِ  ارزش می و حمّالیِ مفتْ بیشود یا در حد انجام بیگاری  می  دور انداخته است، به به او داده شده

غلّ وغشّ برای  قیدوشرط و بی کند، دیگر اشتیاق بی معنویِ موجوداتِ انسانی را هدایت کند. نیرویی که بر اندیشه حکم می

 مقررّ خواهد بود. هایی از پیش حقیقت نیست، بلکه صرفا اشتیاق به همرنگی با آموزه

 

انگیز  روح حقیقت را خفه کند، بازی بسیار غم  تا این حد وسیع،  که مسیح بنیاد کرد به این ترتیب توانست،این که کلیسایی 

توانست همیشه سرپناهی  چون عرفان می–، در این کار کامال موفق نشد 6۴پرسی -چرخ روزگارست )کلیسا با وجود تحمیل دین

انگیز دیگری توجه کمی شد: سرکوب  اند، اما به بازیِ بسیار غم گذاشتهامن ایجاد کند(. در حالی که بسیاری بر روی آن انگشت 

ی خود، سرکوب  ای داشت که به نوبه گیری و دقیقا همین نفرت جهت–پرسی باعث ایجاد نفرت هم شد - روح با رژیم دین

 بیشتر روح را در دامن خود پروراند.

 

ی بزرگ روح  بعد از سه قرن بلوغ فکری، پاره –دوقلوی این نفرت بودندهای  که میوه– 6۷و نوزایی 66پیرایی دین 6۵باوریِ انسان

ای  فرانسه را الهام بخشیدند. این الهام و انقالب که بعد از کمی تاخیر، به دموکراسیِ ما منجر شد؛ دمکراسی 1۷۸۹انقالبِ 

                                                                 
6۳ - Saint Thomas Aquinas (12۷۴-122۵تاثیرگذارترین فیلسوفِ رسمی و الهی :) ا، اهل ایتالیا، که تا امروز بر روی دان اسکوالستیسیزم و کلیس

اش به تامیسم شهرت  پیروان ی ارسطو را با مسیحیت تلفیق کرد. نظریاتِ   است. او فلسفه ی علمی و سیاسی غرب نفوذ و مخالف و موافق داشته اندیشه

 دارد.
6۴ - Inquisitionسوی قدرتی حاکم یا دادگاه مربوطه. در اروپای قرون  ، انکیزیسیون ، دین پرسی، تفتیش عقاید: پرسش از هر گونه باور شخصی از

هایی از سوی دستگاه مشهور به فسادِ پاپ تعیین شدند تا در دادگاه حکم به ارتداد و سوزاندن و مصادره اموال  به بعد(، هیئت 121۵وسطا )از 

ژاندارک، جوردانو برونو و ... از   یان هوس، میشل سروه،  مسلمانان، گیر بودند. یهودیان، دهندگان اولیه  اتفاقا از زاهدان صدقه دگراندیشان بدهند. حکم

های نوزایی، روشنگری، انقالب فرانسه و بعداً  شدند. اسپانیا در یهودی کشی پیشتاز شد. جریان به آتش سپرده می  جمله محکومانی بودند که زنده زنده

 هم ناپلئون در جهت تضعیف و برچیدن این بساط عمل کردند. 
6۵ - Humanismیا اُمانیسم یا ...( نگرشی فلسفی و اخالقی است که بر ارزش و عاملیتِ فردی و اجتماعیِ انسان تاکید   گرایی، : انسان باوری )یا انسان

دهد. این نگرش  یح میهای اعتقادی یا خرافه ترج گرایی( را به پذیرشِ جزم گرایی و تجربه کند و عموما تفکرِ انتقادی و استناد به شواهد )عقالنیت می
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که هر یک تهدید تکفیر خودشان  6۸اند کنش و تعامل بینِ احزاب؛ احزابی که همچون کلیسای کوچک سکوالری متکی به برهم

 مان را آلوده کرده است.  را هم در اختیار دارند. نفوذ و تاثیر این احزاب، کل نگرش و قوای عقالنیِ دوران

 

ها و تبلیغات این حزبِ خاص، مواردی را متوجه  خاطر است که در میان فعالیت پیوندد، معموال به این وقتی کسی به حزبی  می

ی مسایل زندگیِ مردم  رسند. اما احتماالً هنوز هیچ وقت موضع حزب را در مورد همه ادالنه و خیر میشده که بنظرش ع

ها ندارد. و در  کند که خبری از آن است. بنابراین موقع پیوستن به حزب، رشته مواضعی را عمال تایید و  امضاء می مطالعه نکرده

کند، بدون  کم شروع به آشنایی با این مواضع می که بعدا وقتی کم . چنانکند اش را به اقتدار حزب تسلیم می حقیقت، اندیشه

ی تکراریِ وضعیت هر کسی است که در راستای خط مشیِ سَن  پذیرفت. این دقیقاً همان نسخه وارسیِ بیشتر آنان را خواهد 

 پیوندد. می 6۹کیشیِ کاتولیکی توماس ]آکویناس[ به راست

 

                                                                                                                                                                                                          
واکنشی است بر تسلط نگرشِ مسلط کلیسای قرون وسطی و نگاه مثبتی به میراث یونانی و رمی دارد. معنای این اصطالح در طی تحوالت فکریِ 

ی  رد تا نظامی آموزشی بر پایهاین اصطالح را باب ک 1۹شناسی به نامِ فریدریک نایتامر در آغاز قرن  است. برای اولین بار یزدان پی، نوسان داشته در پی

 شود.  ادبیاتِ کالسیک را معرفی کند. انسان باوری به دو گروهِ اصلیِ دنیوی و دینی تقسیم می
66

  -  Reformation(کشیش 1۵6۴-1۴۸۳:  رفرماسیون، اصالح. در اواخر قرن پانزدهم، فساد در کلیسای کاتولیک به اوج رسیده بود. مارتین لوتر ،)

اش را به دیوار کلیسایش آویزان کرد، تزهایی که در  طومارِ نود و پنج تزاعتقادی 1۵1۷را آغاز کرد و در « دین پیرایی»کت موسوم به جنبش آلمانی، حر

آنها در برابر  اعتقادیِ پاپ بودند. پیروان او، لوتریان خوانده می شدند، اما در نهایت به آنها پروتستان )معترض( گفته شد، زیرا-مخالفت با دستگاه سیاسی

انواع دیگری از مذهب پروتستانِ رقیب ظهور کردند که کالوِنیسم یکی  1۵۵0شان اعتراض می کردند. تا سال  کوشش کلیسا برای محدود ساختن تعالیم

ی شد و هزاران نفر با از آنهاست که خود یک دیکتاتوریِ مذهبیِ ترسناکی را در سوئیس بنیان گذاشت. نزاع مذهبی این دو فرقه سبب جنگهای بسیار

وران نکرد. این نام شهید از هر طرف جان خود را از دست دادند. دین پیرایی که با نام مارتین لوتر و ژان کالوِن آمیخته است فقط از آموزه های آن دو ف

پیرایی، عمالً به پیشرویِ  ود. جنبشِ دینجنبش را خیلی پیشترها، مارسیلیو پادوآ، ویلیام اوکام، معاصران آن ها و نیز جنبش شورایی آغاز کرده ب

 های نوزایی و روشنگری یاری رساند. جنبش
6۷

  -  Renessaince-  نوزایی یا رنسانس: جنبش فرهنگیِ مهمی بود که آغازگر دورانی از انقالب علمی و اصالحات مذهبی و پیشرفت هنری در اروپا

 16ها در قرن  ی رنسانس را فرانسوی رون وسطی( به دوران روشنگری است. نخستین بار، واژههای میانه )ق شد. دوران نوزایی، دوران گذار بین سده

میالدی، شمال اروپا را نیز  1۵ ی دانند. این جنبش در سده میالدی در شمال ایتالیا می 1۴ی  نوزایی را در سده ی کار بردند. آغاز دوره میالدی به

  ی زایش دوباره، ساله  تا قرن هفده است که از فلورانس در ایتالیا آغاز شد و به عصر روشنگری در اروپا انجامید. ریشه۳00فراگرفت. رنسانس، یک تحول 

اند. دِکارت،  اندیشه، سیاست، هنر و معماری داشتهی  مسیحیت در زمینه-ای است که اهل این جنبش به دوران یونان و روم پیشا در نگاه الگوخواهانه

 اند.   سازِ این دوران کُپرنیک، گالیله، از اندیشمندان شاخص و تحول
6۸

  - secularای است به این ساختار، که این هم یک دین است، منتها خدایش و معبدش حزب است. سکوالر: دنیوی،  : کلیسای سکوالر طعنه و کنایه

ی قانونی دینی؛ ناوابسته به فرقه و مسلک دینی. ارزش  ربط باشد. روحانیِ سکوالر: روحانیِ آزاد از حیطه ل مذهبی و معنوی بیچیزی که به مسائ

ای  ویژهسکوالر: ارزشِ این دنیایی، غیر اُخروی، و غیرِ آخرتی. حکومتِ سکوالر: حکومتی که روحانیون و اهل تدین و باورهای هیچ دینی در آن حق 

ای که  کار قیصر را به قیصر و کار خدا را به خدا  چون سایر شهروندان و سایر باورها برخورد شود. دینِ سکوالر: نهاد دینی هم باشند و با آنان  نداشته

قلمرو   ارهکند: عدم دخالت اهل معبد و روحانیِ صاحبِ حق ویژه در سیاست و حکومت، اما در نهایت، همزیستیِ مسالمت آمیز هر دو در اد واگذار می

جهانی، مادی و سیاسی  جهانی، اُخروی و آسمانی یک دین را به مفاهیمِ این ای که تمام یا بعضی از مفاهیم آن  شناسی های خود. الهیاتِ سکوالر: یزدان

داری  ای که در عین دین هی سکوالر: جامع های آن مفاهیم  را در روی همین زمین می جوید؛ الهیات سیاسی. جامعه تبدیل و تحویل می کند و مصداق

خاصِ )یا ادیانِ(  ها و نبایدهای الزامی یک دین های اجتماعی و قوانین خود را بدون توجه به باید دینیِ تمام یا بخش بزرگی از جمعیت، قرارداد یا بی

 نظر باشد. شد یا بر آن ها چشم بپوشد و بیهای فردیِ دینیِ شهروندان خود با کند، و در عین حال ممکن است شدیدا متاثر از علقه موجود تنظیم می
6۹ - orthodoxy،ی غالب یا اکثریتِ هر باور دینی یا  های رایج شاخه  راست کیشی. اصطالحاً باور  کیشی، کهن کیشی، سنتی بودن، سخت  : در لغت

 های مغلوب یا اقلیت. سکوالر نسبت به شاخه
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ی این و آن  من موافق نظر حزب در باره"طور بنویسد که،  ی عضویت حزب، کسی این برگهاگر قرار بود در موقع پرکردن 

دانم که نظرم را تا زمان دریافت اطالعات  ام و بنابراین کامال حق خود می  ام؛ هنوز مواضع دیگر حزب را بررسی نکرده مسئله

 ۷0"!بعدا بیاید"شود که  ، طبعاً به او توصیه می"دارم تر معلق نگه کامل

 

گیرد که بعدها  را در پیش می  ای ذهنی پیوندد، از روی تسلیم،  رویه بگذریم، در حقیقت وقتی کسی به حزبی می  اگر از استثناء

خیلی خیلی  "کنم که ...  عنوان سوسیالیست، فکر می  به  طلب، عنوان سلطنت به"اش خواهد کرد،  با جمالتی از این نوع بیان

 شدن از اندیشیدن نیست. تر از آزاد چیز راحت سنگ و مساویِ تعطیل کامل مخ است. و هیچ راحت است! این وضع، هم

 

گیر  چنان چشم وضوح این نکته آن  –اند هایی برای تولید شور و هیجان گروهی که ماشین–ویژگیِ احزاب  ۷1ی سومین در باره

نبع انرژیِ در اختیار احزاب است، برای تولیدِ تبلیغات و دادن بیشتر باشد. شورِ گروهی تنها م است که بعید است نیازمند نشانی

 اِعمال فشار بر جان و روح هر عضو.

 

کند، حتی افراد صحیح  می "کر"کند، نسبت به عدالت  دهد که روحیه مریدوارِ حزبی فرد را کور می  انسان خودش تشخیص می

دهد، اما بازهم هیچ کس  دهد. انسان آن را تشخیص می  گناه هل می و سالم را وحشیانه به سمت آزار رسانی به اهداف بی

 کند. چنین شرّهایی تولید می دهد که این پیشنهاد خالصی از تشکیالت و سازمانی را نمی

 

ی  ها معتادند. اما اگر قرار بود حکومتْ فروش تریاک و کوکائین را در همه آن  ها به اند. با وجودِ این بعضی آور ممنوع مواد نشئه

وقت معتادان خیلی بیشتری وجود  های تبلیغاتی برای تشویق مصرف، آن هم به همراه پوستر بیندازد، آن ها راه رفروشیسیگا

 داشتند. می

                                                        ×××××× 

 

 "عمل"بد است، و در  "نظر"صول و نخورده است. در ا رسد که تقریبا خالص و دست : نهاد احزاب شرّی بنظر میبندی جمع

شدت  تواند ابتکاری به کار از نظر اصولی می  مند باشد. این تواند کامال فایده اش مضرّ است. برچیدن احزاب تقریبا می تاثیر

 باشد. تواند تاثیر خیر داشته مشروع بوده، و در عمل هم می

                                                                 
. اما حق تحفظ معموال در نهادهای Reservationگویند:  ، عضویت با حق تحفظ یا حق شرط میگیری واژگانی به این نوع ورود، با قدری آسان - ۷0

 ای است برای اخراج از همان اول. و کنایه  پذیرند. تعبیر سیمون وی، طعنه هیچ وجه آن را نمی شود و احزاب به  المللی مطرح می بین
 ی حزب معرفی شده بود. هدر همین متن، قبالً دیدیم که این ویژگی، اولین خاصّ - ۷1
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من این یا آن برچسبِ گروهی را "گان بگویند،   دهنده که به رای نطور عمل شود: در انتخاباتْ نامزدها بجای ای پس باید این

گویند ،   می –دهد شان در مسائل واقعی، تقریباً به مردم هیچ اطالع درستی نمی ی موضع واقعیِ که تقریبا در باره– "دارم

  "نظرات من در این و آن مشکلِ مهم، این است و آن."

 

پیوندند یا  ها، به نمایندگان دیگر می ها و تفاوت ریان جذب و دفعِ طبیعی و متغیرِ شباهتشده در پیِ ج مداران برگزیده سیاست

حال در موضوع  ی استعمارگری موافق باشم، و با این در مسئله "الف"شوند. ممکن است من کامال با آقای  از آنان دور می

 ت کامال برعکس باشد.ممکن اس "ب"ام با آقای  مالکیت کشاورزی با او مخالف باشم، و رابطه

 

هایی دارد که برای یک عضوِ  ها و جدایی شکل احزاب، سازگاریِ خیلی کمی با همبستگی گیِ )تحَجُرِ( ساختگی به شد سنگ

بیند، یعنی ممکن است با  ها خود را با آن درگیر می هایی که بیشتر وقت ها و گسست مجلس، اصیل و واقعی هستند، پیوند

یاد  باشد که از حزبی دیگر است. کافی است به مداری داشته ش مخالف باشد، و توافق کاملی با سیاستی از حزب خود"همکار"

ای ذهنی روبرو  دفعه با سرگیجه بارها ممکن بود کمونیستی در بحثی خیابانی با یک نازیْ یک 1۹۳2بیاوریم که، در آلمان سال 

 ی مسائل. مهشان در ه شده باشد، سرگیجه به دلیل کشف همخوانیِ کامل

 

گیرند. این  های سیاسی شکل می گرِ نظرگاه های روشنفکری بطور طبیعی در دور و بر نشریاتِ بیان  مجلس، حلقه  در بیرون

شوند؛ همین  های طبیعی بنا می هایی است که بر شباهت باید سیال بمانند. این سیالیت نشان و صفت بارز حلقه ها می حلقه

شود که روی فرد نفوذ مضرّ اعمال کند. وقتی کسی روابطی دوستانه  کند و مانع می ز حزب سوا میسیالیت است که حلقه را ا

تواند بگوید که با این نشریه و  نویسد، می گاهی برای آن می زند، وقتی گه اش بهم می  نویسان ثابت با مدیر فالن نشریه و و مقاله

بخشی از آن نشریه نیست؛ در نشریه، مرز روشنی بین درون و بیرون است، اما این آدمْ آگاه است که  "در تماس"اش  حلقه

اش را  نویسان ـدو نفر از مقاله خوانند و از قضا یکی کسانی هستند که نشریه را می  وجود ندارد. اگر کمی دورتر برویم،

تر برویم،  ازهم از مرکز حلقه بیرونگیرند. اگر ب شناسند. باز هم کمی دورتر، هستند خوانندگانِ ثابتی که از نشریه الهام می می

عنوان یک نفرْ وابسته به  به"گوید که ،  کند یا نمی ها هرگز فکر نمی کدام این گاهی هستند. با وجود این، هیچ خوانندگانِ گه

 "فالن نشریه، نظرِ من اینه که ...

 

شان با نشریه قدغن  شدن به رابطه بایستی از متوسل ای نامزد سیاسی باشند، آنان را نویسانِ نشریه در موقع انتخابات، اگر مقاله
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کردن این نامزدی و حتی  شان، از امضاء هدفِ جلوگیری از پشتیبانی مستقیم یا نامستقیمِ از نامزدی کرد، و خودِ نشریه را هم با 

ای  قدغن شود. هرگاه نشریه ی فالن، با هدف انتخاباتی، باید نشریه "دارانِ انجمن دوست"اشاره به آن باید منع کرد. هرگونه 

 اش کرد.  اش برای نشریات و ناشرین دیگر شود باید تعطیل مانع نوشتن نویسندگان

 

آبرو شوند، چرا  های جنجالیِ نشریات بی ی فعالیت اند که مانع ادامه ی کاملی از مقررات مطبوعاتی ها نیازمند مجموعه ی این همه

 م و معاشر باشد.کال ها هم که هیچ کسی میل ندارد با آن

 

گی )تحَجُر( پیدا کند و عضویتی رسمی راه بیندازد، این تالش را  شد ی بحث و فحصی، وسوسه شود که سنگ هروقت که حلقه

 باید با قانون سرکوب و مجازات کرد. 

 

آمیز نیست.  افتخارها کاری آبرومندانه و  شود. پیوستن به این شان پیدا می در این میان، طبعا احزاب زیرزمینی هم سروکله

کنند تبلیغی برای  اجازه پیدا نمی  ۷2شان را به نمایشی عمومی تبدیل کنند. گیِ توانند برد اعضای این احزاب دیگر نمی

ها، شورها و الزاماتِ خود زندانی  ی عنکبوتیِ تَنگِ عُلقه داشت که مردم را در شبکه شان کنند. حزب این امکان را نخواهد حزب

  ۷۳کند.

 

فهمد و  باشد، هرکسی آن را به آسانی می طرف و منصفانه باشد، و بر نگاهی روشن به منافع عموم بنا شده ت که قانونی بیهروق

های   آید که مجازات می شود. در عمل، کم پیش  چه ممنوع است موفق می نوع قانون در تضعیف آن کند؛ این رعایت می

فی است تا نیروی خاطی را خنثی کند. این اعتبار ذاتیِ قانون، واقعیتی است در شکنی اِعمال شود: خودِ وجود قانون، کا قانون

هاست فراموش شده و باید احیا شده و از آن درست استفاده شود. وجود احزاب زیرزمینی نباید  زندگیِ عامه،  اعتباری که مدت

 ای احزاب قانونی.ه بارِ فعالیت مخصوصاً در مقایسه با تاثیرات مصیبت–بیاورد  آسیب مهمی پیش

                                                                 
 توانستند این نمایش علنی را بدهند. که اعضای احزاب معمولی می در حالی - ۷2
های علنی و  وجودِ  دلیل نبود جایگزین توتالیتر یا توتالیتر اند، به ی حاکمیت استبدادیِ شدید، دیکتاتوری، نیمه این نکته در کشورهایی که در سایه - ۷۳

مدارایی و  ها، و بی گری، گفتگو و دمکراسی در جامعه و نسل بیان ی مدارا، آزادی، خود شده ی نهادینه میلی از برون، نبود تجربهکاریِ تح شرایط مخفی

ی  آید. شبکه شکلِ دیگری در می ،  به"حذف"ها به راه حلِ  ی مفاهمه ی همه های مبارز، و احاله ی درونیِ حلقه جوییِ )ناخواسته یا خواسته( ستیزه

آورد که هر گونه ارتداد  هایی مافیایی در می آید، ساختار را به شکل فرقه ای که در حزبِ مخفی بوجود می رزمینیِ ترور، و وحشتِ ناخواسته یا خواستهزی

ام مرتدین ادامه سرعت تا حذف شخصیتی و فیزیکی یک مرتد یا تم روبرو شده و به (خواسته یا ناخواسته)های درون حزبی  و تردید با شدیدترین مجازات

دادن به تصفیه و نه  ی کل، یا عضوِ باالسری یا اکثریت است، و یا تن دادن به نظرِ غالبِ فرمانده حل اختالفات یا تن های زیرزمینی، راهِ یابد. در گروه می

کی، به منظورِ تضمینِ بقای گروه، چرا که در شرایط ی فیزی دالیلِ امنیتی در اکثرِ موارد یعنی تصفیه جداییِ آزادانه و محترمانه و رفیقانه. تصفیه هم به

و سرعتِ جابجایی  محدود، بسته، نبودِ امکانات، لزوم حفظ اطالعات، امکانات و ارتباطات، لزومِ تحکیمِ قدرتِ آهنینِ سانترالیزمِ رهبری، لزوم سرعتِ عمل

 ی ضعف با حذف. ماند جز کورکردن نقطه و ... و ... هیچ راهی نمی
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ای عجیب و غریب:  آورد. ناسازواره کند که برچیدن احزاب هیچ دردسر و زحمتی پیش نمی طورِ کلّی، بررسیِ دقیق ثابت می به

کنند، کمتر از هر اقدام دیگری است. مردم به خود  کارگیریِ اقداماتی از این جنس، که دردسری اضافه نمی احتمالِ به

شده؟ اما باید پذیرفت که در بیشترین  ها انجام نمی همه ساده است، پس چرا خیلی زودتر از این قدامْ اینگویند، اگر این ا می

  ۷۴اند. موارد، کارهای بزرگْ آسان و ساده

 

چیز را  ی حزبی همه خواهدداشت، چرا که روحیه "امر عمومی"ساز بر روی قلمروِ  این اقدام خاص، تاثیری بهداشتی و پاک

 است. عفونی کرده

 

اعتبار و منزلتِ قدرت هم –کنند  ی تعقل عامه نفوذ می کنند همیشه در قوه نهادهایی که حیاتِ عمومیِ کشوری را تنظیم می 

ای فکر کنند، و  هر عقیده "ضررِ به"یا  "به نفعْ"اند که فقط  ها عادتی پیداکرده  ی زمینه رفته در همه طور است. مردم، رفته همین

ی  هایی بروند که یکی از این دو موضع را پشتیبانی کند. این یعنی نفوذ و انتقالِ دقیقِ روحیه ل استداللدنبا بالفاصله به

 به شعورِ مردم.   ۷۵حزبی

 

ها،  ها و ایده شکل در قلمروِ آرمان منش هم در بیرون هستند که به همان هایی دموکرات حاال درستْ مثلِ داخلِ احزاب، آدم

ها مفهوم  اند. این ها مخالف اند که با آن گذاریِ نظراتی بول دارند؛ آزاداندیشانی هستند که مایل به ارجنوعی تکثّرِ حزبی را ق

 ۷6اند. درست و نادرست را کامالً گم کرده

 

کنند. این  شدن با هرگونه دیدگاه مخالفی خودداری می دیگرانی هم هستند که با گرفتن موضعی به نفع فالن عقیده، از روبرو

 گرا به شعور مردم. ی تمامیت نتقال روحیهیعنی ا

 

گی پیوند داشتند، از جمله  های اندیشه ی افرادی که کمابیش با حلقه کرد، همه از فرانسه دیدار می ۷۷وقتی اَیْنیشْتاین

                                                                 
 شود. ها غفلت می علتِ همین سادگی، از آن  بهو  - ۷۴
 ای و فرقه - ۷۵
 انگاریِ حاصله را ردّ کند. خواهد نسبی نوعی می جا، سیمون وی به در این - ۷6
۷۷ - Einstein (1۹۵۵-1۸۷۹آلبرت اَیْنِشْتاین، فیزیک :) فیزیک ی نسبیت عام و خاص که در کنار مکانیک کوانتومی دو ستون  دانِ نظری، واضع نظریه

های او در مسائل فکری،  است. گفته ی علم تاثیر گذاشته ( شهرت دارد. کار او بر فلسفهE=mc2خاطر فرمول مشهور جرم و انرژی معادل، ) اند. به نوین

 اِشتَیْن.(. شْتَن و اَیْنهای مختلفی از اسم او در فارسی وجود دارد، از جمله انی ی جهانیان بوده است )تلفظ  وصلح و دین مورد توجه عامه فلسفی، جنگ
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لمی در دنیای علمْ ی ع . هر بحث تازه"بَر اَیْنیشْتاین"یا  "با اَیْنیشْتاین"دانشمندان دیگر، خود را به دو اردوگاه تقسیم کردند: 

اند. دنیای  بر ضدّ هم خشمگین –انگیزی ای حزبی،  و تا حد نفرت هر دو طرف با روحیه–کند که  حامیان و دشمنانی پیدا می

 گی )تحَجُر و جمود( دارد. شده بندی و گرایش، که نشان از مراحل مختلف سنگ ادیشه دائماً پر است از دسته

 

هر یک نوعی حزب بودند. بعضی   ۷۹و سوررئالیسم ۷۸تی بیشتر از این هم شایع است. کوبیسمدر هنر و ادبیات، این پدیده ح

آدم را دوره کرده   ای از طرفدارانْ . برای رسیدن به شهرت، بد نیست که دارودسته۸1ی بودند"موراس"و بعضی  ۸0ی"ژید"

 طرفدارانی که روحِ حزبی تسخیرشان کرده.  باشند،

 

ایمان به خدا،  "ضدِ"یا  "هواخواه"نبود. آدمْ یا  –زده دین-یا ضدِ–زده  زده یا کلیسا همین سَبْک، فرق زیادی بینِ آدمِ حزب به

صحبت  "رزمندگان"رسید که از  جایی می شد، بحثْ حتی به مدافع یا مخالف مسیحیت، و غیره بود. وقتی صحبت از دین می

 ۸2شد. می

 

تواند به سرش بزند که راهی برای انگیزش ذهن کودکان بهتر از این وجود ندارد که آنان را دعوت کند  حتی در مدرسه، آدم می

شود  ای بزرگ داده می ای از نویسنده ها جمله به بچه "بر ضدِ ... ."یا  "طرفدارِ ..."، "بَر ما"یا  "با ما" –گیری کنند  "طرف"که 

های بیچاره که فقط سه ساعت  زده موقعِ امتحان، فلک "هاتون رو پخته کنید. تداللموافقید؟ بله یا خیر؟ اس"شود  می  و پرسیده

اند یا  تر از پنج دقیقه وقت بگذارند برای این که تصمیم بگیرند موافق توانند بیش هاشان را پر کنند، اولِ کار نمی وقت دارند ورقه

فکر کنید، بعد فکرهایی رو که به   روی این متن خوب"شد،  می  تر به آنان گفته توانست خیلی راحت حال، می نه. و با این

 "تون میاد بنویسید. ذهن

                                                                 
۷۸

 - Cubismی هندسی جا دهد.  خواهد نماهای متعدد واقعیت )سوژه( را در یک تصویر و با خطوط شکسته : سبکی انقالبی در نقاشی، که هنرمند می

 مطرح شد.    20کوبیسم با پیکاسو و براک در اوایل قرن 
۷۹

 -  Surrealism ی ذهنِ  دنبالِ آزادسازیِ توانِ بالقوه که مثالً با کنار هم گذاریِ نامنطقیِ تصاویر، به 20: جنبشی پیشرو در هنر و ادبیات قرن

 اند. رنه ماگریت از سرآمدان این جنبش در نقاشی  پیکاسو؛  ناخودآگاه است. سالوادور دالی،
۸0

 -  Andre Gide (1۹۵1-1۸6۹رمان نویس پر کارِ فرانسوی، برنده :)  بازتاب دادنِ هنرمندانه و جامع فالکت و وضعیتِ برای  1۹۴۷ی جایزه نوبل

های او از وقایع  ادبی اویند. گزارش-های مشهور فکری و ...  نوشته سازان های تازه، سکه های زمینی، مائده مائدهاش.  های برجسته کلیِ بشری در نوشته

ی  بر روی اندیشه روسی( کمونیسمِ از او بازگشت )نماد "بازگشت از شوروی"تر،  واز آن دو پرجنجال سفر به کنگو ، بازگشت از چاد، 20مهم اوایل قرن 

 اند. ی نادری داشته های دگرباشانه  همراه با اسکار وایلد، تجربه اش، در جوانی او  ی گزارشِ شخصی اند. برپایه اثر گذار بوده 20سیاسیِ قرن 
۸1

 - Charles Maurras (1۹۵2-1۸6۸،شارل موراسْ نویسنده :)  اقدام برای "گذار جنبش راست افراطیِ  شاعر و منتقد فرانسوی. پایه  مرد، سیاست

ها و گروه ناسیونالیسمِ متحد          گرایی و ضدانقالبی بود. بر روی ناسیونال کاتولیک  ضد پارلمان  )ضدِ عرب و یهود(،  طلب، ضد سامی . سلطنت"فرانسه

 ناسیونالیسمِ دارِ  طرف بود، نزدیک "فرانسه برای اقدام" جنبش به شدت به که موراسیسم. است منسوب او به موراسیسم نظرگاه یرگذار شد.تاث

   . است بوده داری سرمایه و لیبرالیسم  ، دمکراسی با مخالفت و انقالبی، سندیکالیسم با ائتالف گرایی، رسته طلبی، سلطنت  مطلق، ی یکپارچه
 ی فیزیکی و حذفِ دیگری. ی مبارزه  کنایه از گسترشِ بحثِ صرفاً فکری به حوزه - ۸2
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جای فکرکردن، صرفا موضع  شخص به –بیشترِ موارد، حتی موقع سروکار داشتن با مشکالت کامالً فنیدر –تقریباً در هر جا 

شود. این جذامی است فکری؛ جذامی که از دنیای  نوع انتخابْ جانشینِ فعالیتِ ذهن می . این "بَر ما"یا  "با ما"گیرد:  می

 است. گی را آلوده و مسموم کرده های اندیشه ی شکل است، بعد در سرتاسر زمین پخش شده و همه زده   سیاست ریشه

 

 ی احزاب شروع کنیم. که کار را از برچیدن همه آن اش کرد، بی کُشد؛ بعید است بشود درمان این جذامْ ما را دارد می
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 اهمیت سیمون وِی

 83قلمِ چِسواف میوُش به

 

ای مثلِ او در قرنِ بیستم برخالفِ  ای کمیاب به جهانِ معاصر داد. ظهور و بروزِ نویسنده فرانسه با پیشکشِ سیمون وِی، هدیه

 گذارند. زده باقی می را حیرتآیند و ما  ی قوانینِ احتماالت بود، اما واقعیت این است که اتفاقاتِ نامحتمل پیش می همه

 

( آن را برجهان بست. 1۹۴۳سالگی ) ۳۴چشم باز کرد و در انگلیسْ در  1۹0۹زندگیِ سیمون وِی کوتاه بود. او که در پاریسِ 

و   ( مقاالت پراکنده1۹60دوم جهانی[ تا امروز )-هایش در دوران زندگی منتشر نشدند. بعد از جنگ ] کدام از کتاب هیچ

های زیادی ترجمه شدند. کارهای او در سراسر دنیا  منتشر و به زبان –ها های روزانه و رساله یادداشت–هایش  هنوشت دست

حال، بخاطرِ زاهدمَنِشیِ ذاتیِ کارهایش، در هر کشوریْ خوانندگانِ محدودی را به خود  خوانندگانی را به تحسین واداشت، با این

 اند مفید باشد. از او نشنیده  وقت چیزی کسانی که هیچکنند. امیدوارم معرفیِ من برای  جلب می

 

ها  شدند، میلیون ها نفر در جنگ اول جهانی کشته ست. میلیون"خدا بی"کنیم که فقط در ظاهرْ  شاید ما در عصری زندگی می

یسم و جنگ دومِ شمارِ ناز در طی انقالب و بعد از آن در روسیه کشته شده یا تا سرحد مرگ شکنجه شدند؛ و قربانیانِ بی

ی اروپایی به دُوْرِ  است. و به نظرم که اندیشه ی اروپایی تاثیری قوی داشته ها بر روی اندیشه ی این جهانی در کنارشان. همه

اش را بیاورند. واقعیت دارد که گاهی  کشند اسم ها خجالت می قَدَر کهنه که خیلی ای آن است، مسئله ای قدیمی چرخیده مسئله

دهند و به  پوشانند، بعد دوباره به آنان جان می شان را می  کنند و روی چند نسل، معماهای قدیمیِ بشری را پنهان میها تا  آدم

 کنند. این بار آن مشکل قدیمی این است:  اش می زبانی تازه تنظیم

                                                                 
۸۳ - Czeslaw Milosz است. "تفاوُت"، مثل )واو( در "میوُش":  تلفظِ لهستانیِ چِسواف میوُش: )واو( در 
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قبال  ۸6"کتاب ایوب"شد که ک بحثی را دوباره پیش می ۸۵در طاعون ۸۴تواند توجیه کند. آلبر کامو گناه را می چه کسی رنجِ بی

خدا پس بدهیم، چون اشکِ کودکی کافی  بلیتِ ورودمان به زندگی را به  ۸۷بود. آیا بایستی مثل ایوان کارامازوف مطرح کرده

های ما به  گذارد چیزهایی اتفاق بیفتند که ارزش اگر خدا مسئول فرض شود، اگر می ۸۸هم بزند؟ ها را به است که تمام معادله

تواند وجود داشته باشد؟ کامو می گفت نه. ما در کیهان تنهاییم؛  کنند، آیا این خدا می شان می آور محکوم فاقاتی هولعنوان ات

همدردیِ رفیقی در جایی،  سرنوشت انسانیِ ما این است که فریاد اعتراضی ابدی را بر سر نیروهای غیرانسانیِ کور بکشیم، بی

 طبیعی. ای ماوراء شالوده بی

 

رود، به  های مرگ و کار اجباری راه می های نبرد و اردوگاه ای باشد که در میان میدان بلکه الهه  ید خودِ خدا که نه،اما شا

داند آنانی که  کند؟ آیا امکان ندارد؟ الهه می کشد، و هر قطره خونی، هر مصیبتی را از روی زمین محو می ها سرک می زندان

فهمند. شاکیان باید بدانند هر چیزی حساب و کتابی دارد، هرچیزی بخش  را نمیکنند، ابداً اصلِ داستان  شکایت می

شد. اما در مسیر کسب این دستاورد، باید  گریزناپذیر درد و رنج تولد است و بعدا جبران خواهد شد. انسان خدای انسان خواهد

 آید: او همان تاریخ است. ن بر زبان میهم رد شود. در عصر ما اسمِ این الهه، با طنینی لرزا ۸۹یی"جُلجُتا"ی  از تپه

 

ی مدرن، از  ی ساختارهای فلسفه که همه ۹1کند  ، صریحا اعالم می۹0لِشک کوالکُوْسْکی، استاد مارکسیست فلسفه در ورشو

                                                                 
۸۴ -Albert Camus( :1۹1۳-1۹60رمان نویس و فیلسوف فرانسوی، برنده ،) ی سیزیف، بیگانه و کارهای دیگرِ  ؛ افسانه1۹۵۷ت ی نوبل ادبیا ی جایزه

 است. "کنم، پس هستم من اعتراض می"های کوتاه او تعبیرِ  اند. یکی از معرف های درخشانی او هر یک اثر
۸۵ - The Plague ،ترجمه رضا سید حسینی، نیلوفر1۹۴۷: طاعون ، 
۸6 - Book of Jobِها و توجیه  ها و صبر ایوب بر آن که به رنج کتاب مقدسِ عبریو بخشی از  کتابِ مقدسِ مسیحی  : اولین بخش از عهد قدیم

 شود. کند. بحثِ شیطان، برای اولین بار در این بخش مطرح می انگیز و شاعرانه اشاره می ، با زبانی بسیار خیال(تئودیسه)ی شرّ  مسئله
ی پسران. ایوانْ شخصیتی  وحِ انسانی. چهار برادرند و پدری بدنام از نظر همهبرادران کارامازوف، آخرین رمان بزرگ داستایوسکی، جراحِ بزرگِ ر - ۸۷

کنند. چهارمی  آورد و سومی را دستگیر می عمل در می کشد، اما برادری دیگر به ی قتل پدر را می اعتقاد به خداست که نقشه جو و بی خونسرد، کینه

گر در وجود و نقش خدا، اختیار  و عمل انسانی. ایوان در  لسفی، اخالقی، روانشناسانه و کنکاشترین برادران است و معتقد به خدا. رمانی ف النفس سلیم

ام تا به  ام را جزم کرده ها قبل عزم از وسع ما خارج است که برای وارد شدن به دنیا این همه تاوان بپردازیم. ... از مدت"گوید  ای مهم با آلیوشا می مکالمه

توان  شود، ... کودکان را می تواند دیگران را دورادور دوست بدارد اما از نزدیک نمی دا انسان را آفرید یا انسان خدا را. ... آدم میاین مسئله نیندیشم که خ

ه دارم ورزم بلیت ورودی ام به دنیا را پس بدهم, و اگر آدم درستی بوده باشم، وظیف توان. ... پس شتاب می از نزدیک دوست داشت اما بزرگساالن را نمی

 "گردانم. هرچه زودتر آن را پس بدهم. ... اینطور نیست که خدا را قبول نکنم، منتها در نهایتِ احترامْ بلیت را به ایشان برمی
 اشاره به تغییر تصمیم اختیاریِ ما در عینِ وجود جریانِ شر. - ۸۸
۸۹ - Golgothaالمقدس( که مسیح بر باالی آن به صلیب کشیده شد. کنایه  لیم )بیتای است در بیرون دیوارهای شهر اورش ی مسیح، اسم تپه : در قصه

 از سرباالیی دشوارِ درد و رنج مصلوبیت انسان.
۹0 -  Leszek Kolakowski (200۹-1۹2۷فیلسوف و مورخ دیدگاه :) ،دارِ  مارکسیست و منتقدِ مارکسیسم، نویسنده کتاب نام  اهل لهستان،  ها

 "که چه باید کرد و چطور باید موفق شد. ، نه آن"که هستیم؟"گیریم تا بدانیم  تاریخ یاد می". سخن مشهوری دارد: "های اصلی مارکسیسم جریان"

تبعید شد و به دانشگاه آکسفورد رفت. بر روی  جنبش کارگری همبستگی در لهستان تاثیر گذار  1۹6۸هایش از مارکسیسم و کمونیسم در  بدلیل نقد

 بود. 
 )مترجم انگلیسی( 1۹60تن این مقاله در سالدر زمان نوش - ۹1
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ی دعواهای  تواند همه اند و ناظر تیزبین می قرون وسطی قبال شرح و بسط داده ۹2شناسانِ ی مارکسیستی را، یزدان جمله فلسفه

دانیِ -مبرا-ها تاریخ را به شکل تئودیسه )خدا های نو تشخیص بدهد. مثال در نگاه او، مارکسیست بندی کهنه را در زیر صورت

  ۹۴یعنی درست مثلِ توجیه عملِ خدا.–کنند  تحلیل می ۹۳کالمی(

 

تواند به شکلی دیگر هم مطرح شود. آیا نیرویی درونی در  می ۹۵ی بود یا نبود مشیتِ الهی جایی ندارد. مسئلهاینجا، کنایه 

کِشد؟ آیا هیچ  چه که در وضعیت تحول یافتن است، نیرویی که انسان را به سمت کمال می وجود دارد، در آن "شدن"

شده که، مسئله مربوط  طور گفته وع تغییر دائمی است؟ اینای بین انسان و کیهان وجود ندارد، کیهانی که موض "همکاری"

ی  دانان مسیحی که به اندازه تحرک گذشته ناشناخته بوده. الهی ، که برای جوامع بی۹6ی بُعدِ تاریخیّت است به کشف کامال تازه

و  ۹۸که بوسوئه ۹۷ای دیرگراییی تق شوند. آنان از فلسفه کنند، درمانده می کافی کنجکاو هستند، وقتی با آن مسائل برخورد می

ی است، به حاکمانِ " سلطان"کنند؛ دیدگاهی که بنابر آن، خدا که خودش  دادند احساس شرم می واعظان دیگر رواج می

کرد. اگر این نظر درست بود، که مطمناً درست نیست،  کرد و بدها را هم ادب می ترِ( خوب کمک می های کوچک )سلطان

کند که  تایید می ۹۹دانی فرانسوی، به اسم پدر فِزِرد مانْد. حداقلْ الهی نشده باقی می ها باز هم حل سانمعمای مسئولیت فردیِ ان

کنند، به عادات و  این پرسش، ضعف بنیادین فکریِ مسیحیان امروزی است. به محض این که مسائل تاریخی را لمس می

 101یا مارکسیستی 100شوند هگلی گاهانه یا ناخودآگاه مجبور میشان بیگانه است؛ آ شوند که برای ای تسلیم می های فلسفه سنت

                                                                 
 دانان الهی - ۹2
در کنار وجود شرّ. اما در  "خدای آگاه، قادر و عادل": در معنای اخص، اثبات عدل االهی و توجیه کالمیِ وجودِ همزمان theodicyتئودیسه  - ۹۳

 های متناقض. ی کالمی برای توجیه گزاره معنای عام، هر گونه نظریه
 )مترجم انگلیسی( "گراییِ مارکسیستی پیش بسوی انسان"ی انگلیسی در  ، ترجمهکشیش و دلقکی  وفسکی، لشک، مقالهکوالک - ۹۴
۹۵ - Providence تقدیر و مشیتِ الهی : 
۹6 - Historical Dimension 
۹۷ -  providentialist philosophy  
۹۸ - Bossuet (1۷0۴-162۷اسقف و یزدان :)  شده.  ها اسم برده ی دوران های همه عنوانِ یکی از برترین سخنران که ازو به  نسه،فرا1۴شناسِ دربار لویی

حق بودن مردم در  ی شاه و بی قدرت مطلقه  است. تالش او در توجیه های کلیسا را تکرار کرده ترین استدالل ی شرّ، پرآوازه طبعا در توجیه مسئله

 حاکمیت شهره است. 
۹۹ - Fessard  Gaston )۷۸1۹–1۸۹۷( شناسِ فرانسوی که در برابرِ اشغال هیتلری و تبعیت از حکومتِ ویشی )تحت  : فیلسوفِ یسوعی و یزدان

ها( هستند. بیشتر به تاسیس اماکن آموزشی  و کار در بیمارستان  ها مسلکی در چارچوبِ مجوز اهل پاپ )کاتولیک ها( مقاومت کرد. یسوعی حمایتِ نازی

 د. های فکری عالقمندن و پژوهش
100 - Hegel (1۸۳1-1۷۷0فیلسوف نام :) گذار بر تحوالت بعدیِ تاریخِ اندیشه تا امروز    دار آلمانی در دوران خود و اثر 
101 - Marxistشان آن را تکامل دادند تا  : معتقد به مارکسیسم، معتقد به نظرات سیاسی و اقتصادی کارل مارکس و فردریک اِنگلس، که بعدا پیروان

 کمونیسم را بریزند.ی  پایه
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گوید در دیدگاه توماس آکویناسِ قدیس، هیچ  دهد. پدر فِزِرد می  را بازتاب می 102شان شکافِ نظریه تامیستی فکر کنند. ضعف

القه داشت. در نظر پدر ع 10۴"نظام طبیعت"و  10۳"نظام خِرَد"ی تاریخیّت وجود ندارد. او فقط به  ردّی از اعالم نظر در باره

کند، در نگاه داوران  اگر تاریخیّت نقشی بزرگ را در نظریات هگل، مارکس، و در خیلی از فیلسوفانِ وجودی بازی می"فِزِرد، 

خاطر دیالکتیسینِ  همین به "آید که غایب است. نظر می ی تامیستی کامال غایب است یا به منصف، این موضوع از نظریه

 ست ابزار مفهومیِ اختصاصیِ خود را اختراع کند. مجبور ا 10۵مسیحی

 

 ی سیمون وی در همین مقدمه بود. کنم. سرنخِ بعضی نکاتِ حیاتیِ اندیشه ام را تمام می در اینجا مقدمه

  

ی  بوده، و خانواده 106اش اهل آلزاس ی پدری ی یهودی داشتند. خانواده ی روشنفکری بدنیا آمد که ریشه سیمون وی در خانواده

اش از روسیه به فرانسه مهاجرت کرده بودند. در میان جمعی بزرگ شد که بیشتر از هر چیزی به یادگیری اهمیت  مادری

های خارجی زود  اش را به ریاضیات و فیزیک مدرن حفظ کرد. به زبان ی سرزنده ی عمر، عالقه که در همه دادند؛ بطوری می

شدند، آلمانی و انگلیسی )و همین سوادِ باالی یونانیِ او  س فرانسه درس داده میمسلط شد: در کنار التین و یونانی که در مدار

اش همْ  ی دینیِ خاصی تربیت نشد، و در سرتاسرِ  دوران جوانی کننده پیدا کرد(. مطابقِ فرقه اش نقشی تعیین در تکاملِ آینده

 ای دینی نبود. درگیر دغدغه

 

اش سیمون  جا یکی از هم قطاران عالی پاریس )که در آن سرای اش در دانش اهیکردن تحصیلِ دانشگ سیمون وی بعد از تمام

اش را به عنوان دبیرِ یونانی و فلسفه شروع کرد. مقاماتِ آموزش  ی کاریِ کوتاه ها کاتولیک بود(، دوره بود که آن وقت 10۷دوبوار

                                                                 
102 - Thomism( معروف به حکیم آسمانی، فیلسوف ایتالیایی و متاله 12۷۴ -122۵اش. آکویناس ) ی توماس آکویناس و پیروان : الهیات یا فلسفه

اش در کنار تاثیرگذاریِ عمیق  فهی ارسطو تلفیق کرد تا تعالیمِ دینی را در چهارچوبی عقالنی ارائه کند. فلس مسیحی بود. او اعتقادات مسیحی را با فلسفه

 ی رسمیِ کلیسای کاتولیک بود. میالدی فلسفه 1۹60تا اواسط دهه  1۸۷۹ی غربی، از  بر اندیشه
10۳ - order of reason 
10۴ - order of nature 
10۵ - dialecticتر از راه  به نظرهای درستسنجیِ این نظرات و رسیدن  : هنر بررسی و بحث صاحبان چند نظر متفاوت در یک مسئله برای درستی

 های سقراطی، ارسطویی، قرون وسطایی، هگلی و مارکسی پیشنهاد شده است. کار روش  های خردورزانه. برای این ی استدالل ارائه
106 - Alsaceلمان و فرانسه، طیِ مرز سوییس و آلمان درشرقِ فرانسه. این ناحیه بارها بینِ آ هم  باال، "راینِ"ای است در کنار رودِ  : آلزاس منطقه

 دست شده.  به هایی دست جنگ
10۷ - Simone de Beauvoir (1۹۸6-1۹0۸نویسنده :) ،باورِ )فمینیست( بسیار  زن  فیلسوف وجودی )اگزیستانسیالیست(، فعال سیاسی،  ، روشنفکر

جنس "اش،  دارترین نوشته است. نام باوری داشته ی زن اور و نظریهب پردازِ اجتماعی؛ اهل فرانسه. تاثیر زیادی بر روی اگزیستانسیالیسمِ زن دار، و نظریه نام
اش  عالی بود. در کتاب  اش سیمون وی در دانشسرای کالسی گرِ نبوغ هم داشت. تحسین "همسریِ باز"با او   پل سارتر، است. تا آخر عمرِ ژان "دوم

اش؛  و حمیتِ عجیب خاطرِ شهرتِ زیادش در هوش، و غیرت  کرد، به جذب مینویسد: او مرا  ی سیمون وی می در باره "شناس خاطراتِ دختری وظیفه"

هایش  ها احترام مرا بیشتر از هدیه گریه افتاده: این اشک شده بود که وقتی اخبار را شنیده، به بود، و به من گفته قحطیِ بزرگی در چین پیش آمده"

ی دنیا بِتَپَد. ترتیبی دادم که یک روزی با او  توانست درست در برابرِ همه  رِ قلبی که میخاط بردم به عنوان یک فیلسوف برانگیخت. به او حسرت می به
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ی  کردند. مودبانه به جامعه اش مشکل درست می یشکن ها برای او که استادی برجسته بود، بخاطرِ عُرف  و پرورش، بیشتر وقت

دیدشان: مبارزانِ  ی متوسط فرانسوی با وحشت می گرفت که طبقه هایی را می زد و طرف آدم بورژواییِ پیرامونِ خود کنایه می

کشیدند، او خود را  یهای دیگر گرسنگی م ها، دوران بحران اقتصادی بود. اگر آدم سال  های کارگری و کارگرانِ بیکار. آن اتحادیه

ها و نشریات  داشت و باقی را به صندوق اتحادیه می  اش را نگه کرد، و بخش کوچکی از حقوق کردن محروم می از حق پول جمع

کار حزب کمونیست فرانسه نداشت. به گروه کوچکی به اسم   داد. از نظر سیاسی، چپ بود، اما هرگز کاری به کارگری می

بودند. مقاالت متعدد او در مورد احتمال  10۹خیلی نزدیک بود، که پیرو سُنّتِ سندیکالیسم فرانسوی 10۸انقالب پرولتاریایی

ی سازوکارِ جامعه  اش در باره های نازیسم در آلمان، و نیز مطالعات  ی کارگری در فرانسه، اقتصاد سیاسی، آرمان موفقیت مبارزه

هم در  شدند، آن اش  منتشر  فقط بعضی از این مقاالت در زمان زندگی اند. آوری شده و تاریخ اروپا اخیرا در چند جلد جمع

 شهرت. هایی کم مجله

 

  ساز هدایت کرد: با وجود ناخوشیِ جسمی، یک دیدگان او را به تصمیمی سرنوشت گی در سرنوشت ستم اش به همسفر اشتیاق

اش، اطالع دستِ اولی از کارِ  کرد؛ و با این تجربه مثلِ کارگری ساده کار 110های ذوب فلز پاریس ( در کارخانه1۹۳۴ -۳۵سال )

( کیفرخواستی وحشتناک در "شرایط طبقه کارگر"ی همین موضوع  )مُجَلّدی با عنوانِ  اش در باره  دستی بدست آورد. مقاالت

ها  در کارخانهزبان آمد، کار  آن سال  طور که خودش به و فالکت جسمی و روحی هستند. آن  عاطِفِگی، گی،  بی مورد درند

هایی که رومیان باستان، روی پیشانیِ بردگان  نشدنیِ بردگان را بر او زد )مثل همان داغ اش را نابود کرد و تا ابد داغِ پاک جوانی

 زدند(. می

 

(، و در هَنگی آنارشیست به اسم کولونا 1۹۳6رفت )در  111که جنگ داخلی اسپانیا درگرفت، سیمون وی به بارسلون وقتی

                                                                                                                                                                                                          
گفت که فقط یک چیز در دنیا ارزش فکر کردن دارد: انقالبی که  تردید می ای شروع شد؛ با لحنی بی بر سرِ چه نکته  دانم صحبت کالم بشوم. نمی هم

دلیل "حال کردنِ مردم نیست، بلکه پیداکردنِ  واب با لحنی با همان قاطعیت گفتم که مشکلْ خوشی گرسنگانِ زمین را سیر کند. در ج  همه

]به روایتِ  "ای! شان است. به سرتاپای من نگاهی انداخت و با تحکم و بالفاصله گفت: برایم خیلی روشن است که هیچ وقت گرسنگی نکشیده" وجودی

 بلکه  خبرِ کشتارِ کارگرانِ اعتصابی در شانگهایِ چین بوده.[  ی نبوده،قحط  ریمون آرون )شاهدِ اصلی(، علت گریهْ
10۸ - La Révolution Prolétarienneداری(  : پرولتر در ادبیات مارکسیستی، کارگر کامال وابسته به دستمزدِ بخور و نمیرِ اقتصادِ بازار آزاد )سرمایه

سندیکالیست، ضد -کند. این گروهِ خاص فرانسویْ کمونیست به شکلی انقالبی دعوت میداری  است. مارکس، آنان را به اتحاد و عبور از سرمایه

 کمونیست، ضد بُلشِویسم، و ضد جباریت بود.
10۹ - Syndicalismدهد. نظامی است  داری، که کارگران، صنایع و سازمان ها را در کنفدراسیونِ سندیکاها سامان می ی جایگزین برای سرمایه : سامانه

های کوچک و بزرگ یا نهادهایی  کنند. سندیکا گروه خودگردانِ افراد، شرکت ها را مدیریت می از تشکیالت اقتصادی که کارگران مالکِ صنایع بوده و آن

 شوند تا کسب وکارِ خاصی را اداره کنند یا منافع مشترکی را ترویج و ارتقاء دهند.   ت که تشکیل میاس
 ی رنو. بنا به روایتی، در کارخانه - 110
111 - Barcelonaر برابرِ ای از کشورهای مختلف جهان، به دفاع از جمهوریِ اسپانیا د المللی : پایتخت جمهوری اسپانیا.  در این جنگ، بریگادهای بین

طلب برخاستند. جرج اورول،  آرتور کویستلر و ارنست همینگوی از این شمار بودند. نیروهای آنارشیست، سندیکالیست، تروتسکیست و  ی سلطنت فرانکو
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گروه آنارشیستی را به این دلیل انتخاب کرد –کنم  تاکید می "آنارشیست"نویسی کرد. بر روی  عنوان سرباز اسم به 112یدوروتّ

اش در اسپانیا خیلی  ، ماندن11۳آن از ناشی بیماریِ و ای آمدنِ حادثه خاطرِ پیش شهری بود. اما به  شانْ آرمان که دنیای دلخواه

 کوتاه شد.

 

عنوان  هیچ کس این حق را ندارد که زندگی سیمون وی را به "مسیح تسخیرش کرد."، 1۹۳۸ال به روایت خودش،  در س

گردانی مطرح کند. ما خودمان الگو را بلد هستیم: هرقدرکه چرخش تندتر باشد، نفی و انکار  دینی و دین-روایتی زاهدانه از نوْ

-گردانی و نوْ دین". اما در مورد او، نباید از اصطالح 11۴بهتر  قدر هم برای اهدافِ آموزشیْ تر است، و همان اعتقادِ قبلی کامل

. اما "تماس شخصی بتواند با خدا ممکن باشد"گوید که هرگز قبال به چیزی مثل این معتقد نبوده که  استفاده کرد. می "دینی

 "گویم. این کالم اوست که:  نمیاست. از خودم  ای مسیحی داشته رویه  اش، ی لحظاتِ هشیارِ زندگی کند که در همه اضافه می

ام بگیرم، در  شود. چطور شده که من دستوراتی را در نوجوانی ازو دریافت  هایی توان مطیع خدا بود که فرمان فقط وقتی می

 که منبع تسلی و دلداری است، مانعی است برای  دین، تا جایی"باز هم نقلی دیگر از او:  "خدایی اقرار داشتم؟ که به بی حالی

حساب  به "خدا بی"ام که برای خدا نیست، باید  خدایی پاالیش است. من در بخشی از زندگی ایمان حقیقی. در این معنا، بی

 "اند و مومنان در کژی. خدایان در  مسیر راستی است، بی شان بیدار نشده هایی که بخش آسمانیِ جانِ بیایم. در بین آدم

 

ی اوست. برخالف آنانی که وقتی  عیارِ اندیشه پارچگی و پیوستگیِ تمام دلیلِ یک نو به وی در دنیای  همتای سیمون جایگاه بی

ها را تکامل بخشید، و  و حتی قبل تر از آن 1۹۳۹شان را ردّ کنند، او عقاید قبل از سال  شدند مجبور بودند گذشته مسیحی می

 شدند. معه، تاریخ، مارکسیسم و علم مربوط میها به جا ها داد. آن اندیشه به لطف نورِ تازه، نظم بیشتری به آن

 

از پرده  11۵شده بود که کلیسای کاتولیک رومی تنها قیّم مشروع حقیقتی است که با خدای متجسد )مسیح( سیمون وی قانع

                                                                                                                                                                                                          
از مدتی به ای در دفاع از جمهوری ایفا کردند. حزب ارتدکس کمونیستِ  متمایل به شوروی، دولت را در دست داشت و پس  سوسیالیست نقش عمده

 تر فرانکو پیروز و جمهوری سرنگون شد. ی مردان جبهه دست زد. و همین باعث بروز تفرقه و حس نومیدی شد. کمی بعد تصفیه
112 - Collona Durutti ِخواهانِ  ی جمهوری ها بود و در جبهه ی نظامی دوروتّی )مشهور به ستونِ دوروتّی( که متعلق به آنارشیست نفره 6000: تیپ

بودند.  های جنگ مشهورترین نیروی مقاومت بود. اعضای آن از سراسر دنیا آمده جنگید. در اولین ماه طلب فرانکو می انیا بر علیه ارتش سلطنتاسپ

 سیمون وی در کنار دوروتّی حضور داشت. 
 اش به شدت سوخت. جوش افتاد. پایِ چپ بین بود و اتفاقاً به داخلِ دیگِ آبِ شدیدا نزدیک - 11۳
 شود. دینانِ بعدی استفاده می-دینان است که برای آموزشِ مومنین و نوْ-های قبلیِ نوْ تاکیدِ نویسنده بر تجربه - 11۴
11۵ - God Incarnate 
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کامیِ بزرگی باور داشت. تعلق به کلیسا را شاد 116بُرون  افتاده است. او قویاً به حضورِ واقعیِ و نه نمادینِ مسیح در عشای ربانی

نگیرد و باز هم مومن به مسیح  11۷اش که غسل تعمید کرد. در تصمیم دانست. با وجود این خود را از آن شادی محروم می می

اش، احساس  ی شخصی وظیفه  که، احساس باید دو انگیزه را از هم تشخیص بدهیم. اول این  بماند اما در بیرون کلیسایش،

ی کلیسا باقی بمانَد.  ی دروازه"آستانه"در  11۸کافران-ی نو اش همراه با همه ی زندگی ت در همهخواس اش از خدا، ازو می اطاعت

 11۹اش مخالفت با قدرت کمرشکن تنبیهیِ کلیسا بر ضد مرتدین بود. ی دوم انگیزه

 

امید پیوستن جا به  رفت و از آن 122با قایقی به کازابالنکا 1۹۴2زندگی کرد، و در  121مدتی در مارسی 120پس از شکست فرانسه

ی فرانسویان آزاد در لندن، به نیویورک رفت. قصدش این بود که سالح در دست، در راه آرمان فرانسه خدمت کند.  به کمیته

ها برای مردم  بود که آلمان ای محدود کرده اش را به جیره بعد از چند ماهی از نیویورک به لندن وارد شد. در حالی که خوراک

  12۳گویا در اثر بدغذایی در آسایشگاهی در اَشفورد درگذشت. 1۹۴۳دند، در دا فرانسه اختصاص می

 

اش، در مورد  ها به خانواده در یکی از آخرین نامه "حماقت سنجیده و آگاهانه."این بود زندگی سیمون وی. زیستنی از جنسِ 

رسند، یعنی  ی خفّت می ترین درجه ینهایی که به پای در این دنیا، فقط آدم "گوید:  های شکسپیر می در نمایش 12۴نقش دلقک

ی  اند، بلکه از نظر همگانْ محروم از مرتبه بگیران، که نه تنها بدون هر گونه موقعیت اجتماعی تر از صدقه افرادی خیلی پایین

و در  "ند.گوی فقط این موجودات امکان گفتن حقیقت را دارند. دیگران همه دروغ می–اند  ابتداییِ انسانی، یعنی محروم از عقل

آیا "اند که از زیر این سوال فرارکنند:  شود به این هدف ی هوش من گفته می هایی که در باره یاوه"نویسد:  مورد خودش می

ها  است که به دلقک ای "احمقانه"شبیهِ برچسبِ  "آدمِ باهوش"موقعیت من به عنوان  "گوید یا نه؟ حقیقت را می 12۵او

                                                                 
116 - Eucharist 
11۷ - baptize  
11۸ - neo-pagansدارِ  و رسم  خورده و اسم کافران برچسببریدند و با  ای که بعد از دوران مدرن، از کلیسا می های فکری و منفردین تازه : کنایه از گروه

 اند. کافران-ها نو شده برای کلیسای پاپ، فرق داشتند. این شناخته
 کند. دهد که آنان را طعن و لعن می ی پیوستن به کلیسایی را نمی در جایی ازو نقل شده که همدلی با مرتدین، هرگز به او اجازه - 11۹
 انِ نازی )هیتلری( در جنگ دومِ جهانیشکستِ فرانسه از ارتشِ مهاجمِ آلم - 120
121 - Marseilles.بندرِ مهمِ جنوب فرانسه : 
122 - Casablancaی مغرب در ساحل دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس. : بزرگترین شهر مراکش و منطقه 
 تری باید بخورند. . بیماران مسلول، خوراک مقویقبل از کار در کارخانه تن بیماری داشت. بعد از کارخانه بیمارتر شد. در لندن به سل دچار بود - 12۳
12۴ - foolای  کرده و ممکن است یکی نسخه بازی ایرانی هم همین نقش را بازی می های سیاه های شکسپیر. تیپ سیاه در نمایش : تیپ ثابت در نمایش

 گوید.   می ثانوی از دیگری باشد. دلقک و سیاه، حقیقت را به زبان طنز و با تمسخرِ شاه به تماشاچی
های سیمون وی قضاوت کند و تصمیم بگیرد، اما برای فرار از این بحران، فقط هوشِ او را به رخ   ی گزاره سیمون وی. قرار است مخاطب در باره - 12۵

 ات را ندارم. ترازِ هوش گویی و من هم تواناییِ پاسخی هم دلیلِ هوش باالیت می ها را به وپال گوید که این پرت   کشد و تلویحا می می
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 126"دهم! شان را ترجیح می ر برچسبزنند. آه که خودم چقدر بیشت می

 

های روز، به او فرصت می داد تا بتواند مستقیما و صریحاً به قلب  تفاوتیِ کامل نسبت به سبک ها و بی  در نوشته ظرافتی بی

اش  دهی خانوا آدمی که همه"کنم:  . ازو باز هم نقل می12۷کند ای وارد شود که امروزه خیلی از افراد را به خود مشغول می مسئله

 پوستی قرن شانزدهمی اند، آدمی که خودش مدت زیادی در اردوگاه کار اجباری شکنجه شده است، یا سرخ زیر شکنجه مرده

اند، بعد از  داشته ها اگر قبالً به رحْم و مروت خدا باور می ، این آدم12۸ اش بوده وقمع کامل مردمِ سرزمین ی قلع که تنها بازمانده

تصور آن؟ چگونه؟  "کرد. کند، یا چیزی کامالً متفاوت با رحم قبلی تصور خواهند ان خطور نمیش آن دیگر رحمی به ذهن

کنند؛ و ممکن است حتی از نگاه  را عبادت می 12۹ی تاریخ هد پسندِ کسانی نیست که الهه د حلی که سیمون وی پیشنهاد می راه

 تامیستی هم مرتدانه باشد.

 

اش  ی یونان بود. استاد محبوب شود. او لبریز از فلسفه مون وی به سمت مسیحیت گفتهی راه سی چند کالمی هم باید در باره

بشود که  ناشی  1۳0ای  تواند متوجه ناسازواره هم به زبان اصلی. آدم می افالطون بود؛ افالطون خوانده بود و باز هم خوانده بود، آن

طرفِ    عنوان راهنمایی به فالطون برای خیلی از افراد بهاز شباهت بین دوران ما و دوران انحطاط روم در زمانی است که ا

شد. عشق سیمون وی به  نامیده می "موسایِ یونانی"ها  کند، افالطونی که بعضی وقت سرزمینِ موعودِ عالمِ مسیحی خدمت می

البته با یک استثنا: –کرد  ای مسیحی نگاه می عنوان فلسفه  ی یونان تا حد زیادی به ی فلسفه طور بود که به همه یونان آن

کرد. هرگز با یهودیت  ی سنت یهودی را عمالً ردّ می همه "بار آورْد. ای بد به درختی بد بود که میوه" 1۳1ارسطو، که به قول او

در   شان ببخشد، مثال های رحمی خاطر بی توانست یهودیان باستان را به  خواست که آشنا هم بشود، چرا که نمی آشنا نشد و نمی

امکانِ رشد و پیشرفت "گرایی عجیب بود، قاطعانه مخالف هر گونه مفهومِ  ی اهالیِ کنعان. او که چپ ی همه قمعِ سنگدالنه و قلع

تواند تا حدی  هزار سال پیش می شده در سه بود، نظرگاهی بسیار شایع که برطبقِ آن جنایات انجام "اخالقی در طیِ زمان

تربیت "ی مطرح کردن  را بواسطه  بودند. وی مسیحیت اولیه "یافته ترتکامل  کم"مان ها در آن ز توجیه شود، چرا که انسان

                                                                 
 رخِ زندانیِ دیگری بکشم. ام را به ، انگار که بزرگیِ سلول انفرادی ام برتر ببینم دلیل نبوغ که خودم را به گوید این در جایی دیگر می - 126
دارتر همزمان  ای سن و ساله ی نقدِ بخشی از مارکسیسمِ پس از مارکس )لنینیسم، تروتسکیسم و استالینیسم( هم پیشتاز بوده و از آدم او در باره - 12۷

( در پاریس میزبان و متعرضِ تروتسکی در نقد کلیت نظام توتالیتری شد که او، لنین و 1۹۳۳سالگی ) 2۴خود، مثلِ ژید، روالن و ... بسیار جلوتر. در

بینی کنند. تروتسکی الزم  بتوانند بفهمند و پیش اش تر از آن بود که بسیاری از معاصران تر و بسیار دوراندیشانه استالین بنا کرده بودند. نقدش رادیکال

 های تروتسکی بوده.  نویسی ای مفصل پاسخ بدهد که یکی از معدود پاسخ را طی مقاله "قول تروتسکی( انقالبیِ سودایی )به"دید که ایرادات این 
12۸ - Indianپوست است.   : در متن ایندیَن آمده که هم به معنای هندی و هم سرخ 
12۹ - goddess of Historyی تامیستی است.  ی مسیحی و اندیشه : اشاره به دترمینیسم )تقدیرگرایی( تاریخی که تکرار تئودیسه 
1۳0 - paradox ... ،پارادوکس، جمع اضداد، تعارض دو گزاره : 
 سیمون وی - 1۳1
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گوید: اشتباه  می "سیمون وی"کرد که همان مفهوم پیشرفت تاریخی در اخالقیّت افراد بود.  می "سمّی"مسئول معرفیِ  "الهی

تواند حتی به هوا هم بلند  ه به جلو، انسان میرفتنِ بی وقف ها و کل قرن نوزدهم این فکر بود که با پیش بزرگِ مارکسیست

همین دلیل است که  های دور باید با همان شدت و جدیتِ جنایات امروزی بررسی شوند. به  از نظر او جنایات گذشته 1۳2شود.

لیه گرا که خیلی هم بهتر از حاکمیت هیتلری نبود. به مسیحیان او وحشتی حقیقی از روم باستان داشت، حاکمیتی تمامیت

های قدیمیِ اروپا را کامالً نابود کرد،  گذاشته بودند. روم، تمدن 1۳۳"هیوالی آخرالزمانی"داد که اسم روم را دجّال یا  حق می

زنی به   قَدَر ماهر در تهمت هایی آن نداشتند، رومی  گری هایی بودند که چیزی جز وحشی هایی که شاید برتر از رومی تمدن

ی  رومی به اشتباه بیندازند. روم، مسیحیت را هم در مرحله-توانستند برداشتِ ما را از اروپای پیشاها  شان، که قرن قربانیان

ی رومی دارد. تنها تمدنِ حقیقیِ مسیحی در قرن یازدهم  ، ریشه1۳۴کرد. اصل تکفیر در مسیحیت اش  آلوده گیری ی شکل اولیه

ظهور کرد. بعد از این که فرانسویان از شمال به  1۳6مدیترانه و رودِ لوآر، یعنی بین دریای 1۳۵های لِنْگُ دُ و دوازدهم در والیت

 وجود نیامد.  عام کردند، در جایی دیگر تمدنی مسیحی به را قتل -1۳۷ها اَلبیگِنزی–این قلمرو حمله بردند و مرتدین 

بود؛ این  1۳۸زی و کاتارمصالحه بود، حداقل از نظر سرشت و مزاج، اَلبیگِن هایش سرسخت و بی سیمون وی که در قضاوت

ای را از ورود جریان افالطونی به درون مسیحیت  های تند و افراطی بندی ی اوست. جمع ای کلیدی برای شناخت اندیشه نکته

  اش در باره جا شاید ما پیوندهای پنهان بین نظرات او و آلبرکامو را لمس کنیم. اولین کارِ کامو، تزِ دانشگاهی انجام داد. در این

                                                                 
تواند مراحل  ترتیب، می این ی از زمین هم کنده شود. بهاش باال بگیرد و حت یعنی درست مثل هواپیما و کامال مکانیکی، کمی که جلو رفت، سرعت - 1۳2

جا،  ی زمین )در این وقفه طی کند و حتی حصارهای متعارفی مثلِ جاذبه ی دیگرْ بی ی رشدِ نامحدود را مستقل از اقتدارِ تاثیرات ناشناخته پیوسته

 ژنتیک، طبیعت و محیطِ بشری( را در هم بشکند. 
1۳۳ - Apocalyptic Beast آید و قدرتِ و جوازِ از  ی یوحنا: هر یک از دو هیوالی آخرالزمان است. اولی از دریا بیرون می نقل از کتاب مکاشفه: به

ی مردم زمین را وادار به پرستشِ اولی  آید و همه گیرد. داستان کامل ظهورش در همین کتاب آمده است. دومین هیوال از زمین بیرون می اژدها می

کنند. قدیسان و کسانی را که  شده در مکاشفه ارتباط دارد. هر دو هیوال با اژدها در مخالفت با خدا همراهی می با پیامبرِ دروغینِ یاد کند. هیوالی دوم می

ند. مسیح این کنند تا برای نبرد آرماگدون آماده شو دهند. هیوالها پادشاهانِ زمین را وادار می کنند، آزار و شکنجه می  تصویر هیوالی دریا را عبادت نمی

 است. اندازد که در مکاشفه نوشته شده ی آتشی می دهد و به دریاچه دو را شکست می
1۳۴ - anathema sit :د!ملعون با"با معنای لغویِ  )مترجمِ انگلیسی(رفت.  کردن فرد متهم به ارتداد بکار می ، که برای محکومی تکفیر نامه شیوه" 
1۳۵ - Langue d’Ocدریای مدیترانه، جنوبِ رود لوار تا خلیج  پیسکای   های جنوبیِ فرانسه، بین شمالِ شرقیِ ایتالیا، های رومیِ رایج در سرزمین : زبان

تالونیای غربی ایتالیا، موناکو، جنوب فرانسه،  و کا هایی از شمال شود. در بخش و مرز شمالی اسپانیا با فرانسه. اصطالحا به کلِ این منطقه هم گفته می

 زنند.   ها حرف می  اسپانیا به این زبان
1۳6 - Loireغربی در جنوب این کشور که به خلیج پیسکای در غرب فرانسه و شمال اسپانیا )در اقیانوس  -ترین رود فرانسه، رودی شرقی : طوالنی

 ریزد. اطلس( می
1۳۷ - Albigensianاین اسم بخاطر شهر   : گفته شده کهAlbi دلیل نزدیکیِ حروف  شده که عده زیادی مرتدِ کاتار داشته. اما به بر این گروه گذاشته

مترجمِ   گیریِ واژگانِ فنی و حقوقیِ از اعراب آن زمان،  های مسلمان و سنت وام این اسم با جُرمِ فِقهیِ البغاء = بَغیْ )شورش و سرکشی( در میان عرب

شده باشد. کاتار اسم دیگر  عربی مشتق "البغاء"ند که این اسم از سوی دشمنانِ شمالی و ایتالیایی از دا ربط نمی  فارسی این احتمال را بی

 هاست.   اَلبیگنزی
1۳۸ - Catharی لِنگُ دُ. اسم  گرا( یا عرفانیِ مسیحیِ رایج در شمال ایتالیا و جنوب فرانسه، یعنی همان منطقه  گرا )ثَنَوی ی مانوی : جنبشِ احیاگرانه

شان اعالم جهاد کند. این واقعه منجر به تشکیلِ دستگاه  میالدی بر علیه 120۸کاتارها اَلبیگنزی است. رشد این مذهب باعث شد که پاپ در  دیگر

 های پاپی شد.  تفتیش عقاید )انکیزیسیون( در سرزمین
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کرد از سرِ عشق به او بود، چون  هم کاتاری ناب، و اگر خدا را رد می نظرِ من، کامو هم کاتار بود، آن بود. به 1۳۹وستینِ قدیسآگ

لطفی – 1۴1"لطف"ای در باب  ، چیزی نیست جز رساله1۴0اش، سقوط توانست خدا را برای خود توجیه کند. آخرین رمان نمی

  اش، که دالیلی برای این حدس دارم، منظور او از آفرینش قهرمان پرحرف ر من، ای هم هست: از نظ هر چند که هجویه –غایب

قضاوت نکنید تا "کند و بجای  قهرمانی که کالم مسیح را معکوس می–پل سارتر است  ، همان ژان1۴2ژان بَتیستِ کِلِمانس

 "قضاوت کنید تا قضاوت نشوید."کند که  نصیحت می 1۴۳"قضاوت نشوید

 

ی شرقیِ بلغار و  های کلیسا داشتند، و با توجه به همان ریشه، شبیه بعضی از فرقه 1۴۴ه در سنت کهن مانَویها ریش اَلبیگِنزی

پذیر باشد، چون خدایی  توانست توجیه پرستیدندش، نمی که مومنان می 1۴6"وار خدای سلطان"بودند. در نگاه آنان،  1۴۵روس

. سیمون وی با توجه به سنّتِ 1۴۹سانِ شهریارِ ظلمت ، هم1۴۸حقیر ی "خالق-هیوال"، 1۴۷دل ای سنگ باطل و دروغین بود؛ یَهُوَه

                                                                 
1۳۹ - Saint Augustine (۳۵۴-۴۳0 میالدی :)ِصدرِ دوران دانِ الهی مانوی، رومی،-آفریقایی یک وسْآگوستین و قدیس آگوستینِ یا هیپویی آگوستین 

 ی فلسفه و غربی کلیسای تکاملِ و تحول بر هایش  نوشته که بود( فعلی الجزائر شرقیِ شمال) نومیدیا متولدِ نوافالطونیِ فیلسوفِ و کلیسا عالمِ مسیحیت،

 شهر" کارهایش از. آید می حساب به التین ی"کلیسا آباء" بینِ در فرد ترین مهم. گذاشت تاثیر غربی مسیحیتِ ی همه بر غیرمستقیم شکل به و غرب،

 .برد نام توان می را "اعترافات" و "مسیحیت ی نظریه" ،"خدا
1۴0 - The Fall( که از زبان ژان بَتیستِ کِلِمانس روایت می1۹۵6: رمانی فلسفی ) اسمِ او یحیای خواند. معنای  کار می شود، کسی که خود را قاضیِ توبه

داند. یحیی بنا به  ترین رمان او می نشده  یادِ کاموْ این رمان را زیباترین و درک اش به پل سارتر، در مرثیه دهنده است. ژان ی بشارت تعمید دهنده

مسیح بوده است. مادر یحییْ الیصابات  ی ظهور دهنده داده و هم بشارت کاران را در رود اردن غسل می بوده، هم توبه  دهنده های انجیل، هم هشدار داستان

ای  کار، از حادثه است. در رمانِ سقوط، قاضیِ توبه تر بوده زُبیده، دخترِ سِبْت یا شنبه( و مریم، دخترعمو بودند و یحیی شش ماه از مسیح بزرگ  )الیزابت،

خواهد خودکشی  بیند که می کند: زنی را بر روی پل می رو می رو به آن ینعنوانِ وکیلی موفق، از ا اش را به کند که زندگی ساز یاد می دهنده و دوران تکان

 کند. اش برای نجاتِ او هیچ کاری نمی های اخالقی کند، اما کلمانس، بر خالف تمام ارزش 
1۴1 - Gravity and Grace :"در کنار اعتنا و اش منتشر شد. هر دو اصطالح ای است از سیمون وی که بعد از مرگ ، مجموعه نوشته"ثقل و لطف ،

شمار باشد. فصلی از  گر افرادی بی کند که هدایت کنند. او در این مجموعه بر معنویت و عقالنیتی تاکید می توجه، اساس عرفانِ سیمون وی را بنا می

چه امتیاز باالیی "کند:  توصیف می طور پردازد. گوستاو ثیبون، امینِ سیمون وی برای نشرِ کارهای او، کتاب را این کتاب به بحث جنجالی اسراییل می

 ها برگیرد.   خود از این نوشته "نوری برای روح و خوراکی مقوی برای جانِ"تواند  است برای خواننده که می

 
 6:۳۷  انجیل لوقا، - 1۴۳
که مانی پسر فاتک هَمِدانی آن را در مانَویت: بنابه مشهور: دین مانوی آیینی عرفانی و ترکیبی از ادیان مسیحی، زرتشتی، بودایی و گنوسی بود  - 1۴۴

است و از دین زرتشتی یا  ی مسیح منجی وارد شده بنیان گذاشت. در این دین از مسیحیت ایده  اواخر دوران اشکانی در ایران  ی سوم میالدی، اوایل سده

تاثیرپذیری دین مانی از مذهب بودایی نیز بصورت ورود  ی نیکی و بدی که به همین ثنویت هم شهرت دارد.  ی دائمیِ دوگانه زروانی اعتقاد به مبارزه

ها در  اصل تناسخ به این مذهب مشهود و آشکار است. دین مانی برپایه ثنویت استوار است و همین مورد آن را مانند دین مُندایی )صائبین، صْبّی

شود. دنیای مادی در  یکی و نور منجر به نابودی ماده و رهایی روح میدهد. در مانویت جنگ میان دو دنیای تار خوزستان( در رسته ادیان ایرانی قرار می

تواند به نیروهای روشنایی  است )روح از دنیای روشنایی و جسم از دنیای تاریکی( می دین مانوی نماد تاریکی و پلیدی است و انسان که موجودی دوگانه 

انویت در شرق تا چین و در غرب تا اروپای جنوبی پیشروی کرد، اما کمی بعد در زادگاه برای پیروزی نهایی کمک کند. کتابِ مصورِ ارژنگ از اوست. م

 اند. )ویکی پدیای فارسی(  ها تلفیقِ مسیحیِ مانویان در اروپا بوده خود ایران، و از آن پس در سایر نقاط قلع و قمع شد. کاتارها یا همان اَلبیگنزی
 ی دربار پاپ. مراتبی مشابه اند و مستقل از بارگاه پاپیِ کاتولیک. اما دارای سلسله هر دو ارتدکسکلیسای یونان و  شرق روسیه و بلغار  - 1۴۵
1۴6 - God the monarch 
1۴۷ - Jehovah،مداراست.  حسود و عصیان ناپذیر، جانبدار قوم برگزیده و بی  : خدای یهودیان؛ خدای عهد قدیم؛ خدایی که بنابه عهد قدیم بسیار خشن

 گردد. شود و به آسمان برمی آید و درگیر مسایل زمینی می ها برای اثبات سیطره یا حفظ آن، به زمین می ی وقتاین خدا گاه
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برای   ،"ات برقرار باد ملکوت"گوییم:  آوریم، وقتی می را به زبان می 1۵0"دعایِ ای پدرِ ما"گفت ما وقتی کلمات  مانوی می

د. اما او فورا به دعای اصلی شو صورت است که قدرت شهریارِ ظلمت برچیده می کنیم، چرا که فقط در آن شدنِ دنیا دعا می تمام

ی  این یعنی موافقت ما با تداومِ وجود همین دنیا. همه  ،"ات را بر روی زمین برقرار کن ملکوت"کرد که  می  این را اضافه

 گیرد. ی او بین این دو قطب قرار می فلسفه

 

طرف است، جهانی که  برابر هر ارزشی بیی وجود دارد که مطلقا در "مزاج  کیهانِ سرد"و  "خیر"تناقضی بین اشتیاق ما به 

شود که خیر  حل می 1۵2خواهانی و ترقی 1۵1گرایان  مشمول ضرورتِ آهنینِ علت و معلولی است. آن تناقض، با تالشِ انواع عقل

ی   یدهها را با اختراع ا اش آن تالش ی هگل و پیروان دهند، یعنی در ماده، و معموال در آینده. فلسفه را در این جهان قرار می

داشتند. سیمون وی، که  تر در تاریخ، ارج گذاشتند و بزرگ  چه تمام و کمال زنی به سوی موفقیتِ هر خیر در حرکت، گام

های نامشروع مبارزه  عنوان راه ها به حل (، با آن راه1۵۴قدم بود )و در این موردِ خاص، برخالف اسپینوزا نبود ثابت 1۵۳جبرگرایی

کرد هر کس تالش کند که با رفوکاری و  کرد. تصریح می ها می حاد کردن حداکثریِ آن تناقض هایش را صَرفِ کرد. تالش می

نرمشیِ افراطی و نداشتن  شد به بی کشی، از تناقضی گریزناپذیر فرار کند، بزدل است. به همین دلیل بود که متهم می ماله

                                                                                                                                                                                                          
1۴۸ - Demiurgeهای الهیاتی، خدای )الهِ( آفریننده و ناظمِ جهان مادی؛ خدایی بر ضدّ هر  ی افالطونی، در عرفان و سایر نظام : دیمییِج. در فلسفه

 چه معنوی و روحانی. آن
1۴۹ - Prince of Darknessعنوان مظهر شرارت، برگرفته از انجیل  عنوان تجسد شرّ و روح اصلیِ شر در دین مسیح. توصیفی از شیطان به  : شیطان به

 میالدی. 1۷نیکودموس و بکار رفته در شعری از جان میلتون، شاعر قرن 
1۵0 - :Lord’s Prayer دعای ربانی 
1۵1 - rationalist  
1۵2 -   progressive   
1۵۳ -  determinist دترمینیست : 
1۵۴ - Spinoza (16۷۷-16۳2شرفِ و برکتِ اهل فلسفه. این شهرتی است که اسپینوزا در میان همکاران :)  ،خدا انگار همه"اش یافته. باروخ اسپینوزا" ،

خاطرِ عقاید فلسفی و  های فراوانی کشید. به بودند. رنج ردهاش به هلند پناه ب ی سِفاردیم پرتغالی بود که خانواده زاده واضع مفهومِ خدای طبیعی، یهودی

ی دوران روشنگری بوده. در طول زندگی،  هایش شروع کننده اش تکفیر و محاکمه شد، اما بر خالف گالیله، تسلیم نشد. خردگرا و جبرگرا بود. بحث دینی

شدن در دادگاه، به خواهرش بخشید و به درآمدِ  اش را پس از برنده ثِ خانوادگینام را رد کرد، سهم ار های صاحب ها، افتخارات و تدریس در مکان جایزه

)خدای(   ژیل دِلوز او را شهریارِ« شما یا پیرو اسپینوزا هستید، یا اساساً فیلسوف نیستید.»تراشی اکتفا کرد. هگل فیلسوفِ هم عصر او نوشت:  عدسی

را  اخالق توان اشاره کرد. کولریچ شاعر مشهور انگلیسی کتاب می سیاسی-الهی  رساله  ،سیاسی  سالهر، اخالقهایش، به  دانست. از میان کتاب فلسفه می

ی  است. اما به نظرِ هیوم: نظریاتی شنیع و وقیح دارد. عقیده گفت: ذهنی که بر من تأثیر گذاشته ذهن اسپینوزا بوده داند. گوته می انجیل خود می

به قضاوت فرشتگان و روحانیون، ما باروخ اسپینوزا را "از سوی روحانیون یهودی شد:  16۵۵ر حکم تکفیر او در سال خداییِ اسپینوزا منجر به صدو همه

های نوشته شده در قانون ]تلمود و تورات[ بر او باد، در روز  کنیم. تمامی لعنت کنیم و او را لعنت و نفرین می کنیم، از اجتماع یهودی خارج می تکفیر می

رود بر او لعنت باد، و وقتی  باد، در شب بر او لعنت باد. وقتی خواب است بر او لعنت باد، وقتی بیدار است بر او لعنت باد، وقتی بیرون می بر او لعنت

او را از تمامی  گردد بر او لعنت باد. خداوند او را نبخشد و خشم و غضب خدا علیه او مستدام باد؛ خداوند نام او را در زیر این خورشید محو کند و بازمی

کس  کس حق ندارد با او سخن بگوید، چه به طور گفتاری و چه بطور نوشتاری. هیچ دهیم، که هیچ قبایل اسرائیل خارج کند. ما شما را نیز هشدار می

 "ای از او را بخواند. هیچ نوشتهکس حق ندارد  حق ندارد به او لطفی کند، کسی حق ندارد با او زیر یک سقف بماند، و در دو متری او قرار بگیرد، و هیچ

ی عدسی بدتر شده بود.  سالِگی، سرافراز درگذشت. علت، بیماری ریوی که در اثر غبار شیشه ۴۵مسیحیانِ مثال مترقیِ لوتری هم او را تکفیر کردند. در 

 پدیا( )ویکی
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تر نیست که  هایی دیگر دیالکتیکی کرد که آیا او از خیلی توان این پرسش را مطرح حال، می . با این1۵۵مهارت و درکِ دیالکتیکی

 1۵6خرند؟ طور از کسانی که وحدت اضداد را بیش از حد ارزان می آورند، و همین آن را با تبدیل به هنرِ مصالحه به عمل در می

 

ی  ادی خدا، یعنی اندیشهار 1۵۷ی تفویضِ بخش نیست. در مرکز بحثِ او، اندیشه کننده و تسلی اش، مطمئنا دلگرم موضع و بینش

استثنا، مطابق با سازوکارِ این جهان خلق  ها را بی ی پدیده خدا همه"کنم:  بینیم. ازو نقل می گیریِ خدا از کیهان را می کناره

 "ای است که بین خالق و مخلوق وجود دارد. و خیر، درست همان فاصله 1۵۸ی بین امر محتوم و ضروری فاصله" "کرد.

آن بپذیریم، یعنی باید بگوییم یک  160را به معنای دکارتی 1۵۹"منطقی"باید  مفهومِ " "ی خداست. روبنده ضرورت، پرده و"

توانیم تصورش را کنیم وجود  که می حضور دارد که در هرجایی  –پذیر برای انسان شکلی فهم به–، 161قانون مکانیکی یا ضرورت

آورترین  غیابِ خدا حیرت" "صورتی که بتوانیم با کمکِ آنْ چیزی را روشن کنیم که بیرون دامنه و مرزهایش قرار دارد. دارد، به

 "کاری با خیر دارد، بسیار زیباست.خاطر همین نکته است که ضرورتِ ناب، ضرورتی که فرق آش عیار است، و به  گواهِ عشقِ تمام

 

  پس معنای گرانِ پیشرو. سپارد و نه به تقدیر تاریخیِ موعظه مسیحی گوش می سنّتیِ واعظانِ 162او نه به تقدیرِ تاریخیِ

طور نیست.  گیرد؟ نه! این مان هرگز پاسخی نمی که آه قلب 16۳ایم"ثقل"ی  اش این است که ما کامال اسیر سرپنجه حرف

  "تناقض، اهرمِ تعالی است."گوید:  است. سیمون وی می "لطف"از تقدیرِ فراگیرِ کیهانی وجود دارد که آن هم  استثنایی

خدا غایب است،  "کند. بکوبیم. کسی دیگر بازش می "در"توانیم بر آن  ورودیِ ماوراءالطبیعه است. ما صِرفاً می "درِ"ناممکن "

کشد، البته اگر که  بیرون می "ثقل"لطفی که ما را از   کند، راه لطف عمل می ، او از راه وادارسازی، از16۴خدا پنهان است

حل شود، خود  "راز"تواند در هر سطحی جز سطحِ  گویند تناقضِ میان ضرورت و نیکی می اش را پس نزنیم. آنانی که می هدیه

ورزی به  عشق" "ورزیم که غایب است. می ما قاعدتاً باید سرگردان در بیابانی باشیم، چون به کسی عشق"دهند.  را فریب می

                                                                 
1۵۵ -  dialectical touchسنجیِ این نظرات و رسیدن به  یک مسئله، برای درستی :  دیالکتیکْ هنرِ بررسی و بحث صاحبان چند نظر متفاوت در

های سقراطی، ارسطویی، قرون وسطایی، هگلی و مارکسی پیشنهاد شده  کار روش  های خردورزانه است. برای این ی استدالل تر از راه ارائه نظرهای درست

 است.
 های سیاسیِ رایج. بستان-ها و بده به ائتالفات، مصالحه  اشاره - 1۵6
1۵۷ - Abdiction of God wilful 
1۵۸ -  necessary  
1۵۹ -  rational  
160 -  Cartesian  
161 -  necessity  
162 - fatalism #  historical Providence  مشیت یا تقدیر تاریخی : 
16۳ - la pesanteur =Gravity 
16۴ - Deus abscunditus  



61 
 

 "تسلّی. عشق تسلّی نیست، نور است. ، و بی166"و کارتاژ 16۵تروا"خدا از راهِ نابودیِ 

 

حال  اند. با این های جهان مشمول آن ی پدیده در نگاه سیمون وی، جامعه مشمول قانون ضرورت است، به همان شکل که همه

گناه باشد، جامعه در زیر سطحِ خیر و شرّ، قلمروی است که در آن،  همین دلیل، بی هاگر طبیعت چیزی نباشد جز ضرورت و ب

شیطان امری است "گوید:  برند. او می دست و ساکنِ موقتیِ ضرورتْ رنج می ی یک هم در زیر چکمه "یافته آگاهی"موجوداتِ 

بُرد،  ها بکار می  شود که بیشتر وقت ی میبند ای جمع اش در استعاره  موضع "است.( 16۷گروهی )که این همان خدای دورکیم

ای با این حیوان  کند. هر شهروندی رابطه تشبیه می 16۸ی "جانور یا وحشِ بزرگ"ای از افالطون:  افالطون جامعه را به  استعاره

خیر یعنی دهد: برای یکی،  اش پاسخ می ویژه-شود نیکی چیست، هر کس مطابق با نوع کار دارد، به شکلی که وقتی پرسیده می

ها امکان  آدم  ، ترتیب اش. به این کردن موی آن جانور، برای دیگری خاراندن پوست، و برای سومی در تمیزکردن ناخن شانه

دید. انسان  ها و بیدادها را می ی نابخردی ی همه ، ریشه دهند. سیمون وی در این استعاره شناخت نیکیِ حقیقی را از دست می

ْاخالقِ ایدآلیستی مخالف بود، چرا که   او با فلسفه "وحشِ بزرگ."ی ناآگاهِ  چیزی نیست جز پرستنده در چنگِ تقدیرِ اجتماعی

ی او، پروتستانتیسم هم،  دانست. به گفته ی اجتماعی می آن را بازتابی از فشارهای نامحسوسِ وارده به فرد از سویِ یک پیکره

رسیم،  ی منافع ملی یا طبقاتی است. به کارل مارکس که می ازتابندهشد که ب ناخواه منجر به اخالقیات متعارفی می خواه

خواست انسان را از فشارهای نادیدنی و دیدنیِ اخالقیاتِ گروهی آزاد کند، کاری   ی حقیقتِ ناب بود. می بینیم که او جوینده می

برای   ی نخستینِ مارکس، بدلیل همان اراده دادنِ چگونگیِ کارکردشان انجام داد. مارکسیسم کردنِ آنان و با نشان که با محکوم

اش برای حقیقت و عدالت، در "طلب"مارکس در   حال، ی ایدآلیستی است. با این مسیحیان بسیار ارزشمندتر از هرگونه فلسفه

اگر تنها ی سیمون وی اگر آدم تعالی را ردّ کند،  کرد، به خطایی دیگر دچار شد، یعنی به گفته حالی که از خطایی دوری  عین

محور مخالفت کرد،  دهد. مارکس با اخالقیاتِ طبقه ی نیکیِ در دسترس انسان را پس بزند، آن خطا همیشه رخ می شالوده

ای بود، با اخالقیات گروهی هم مبارزه کرد، و به این ترتیب راه را برای  کار اخالقیات نوین انقالبیونِ حرفه  ابزارش برای این

                                                                 
16۵ - Troy ی جنگ تروا که در دو کتاب حماسیِ هومرْ  ی امروزی، صحنه مدیترانه در ترکیه: شهری باستانی در راس دریای مرمره، مشرف به دریای

های  پردازی  کنند. شخصیت ی طوالنی و امدادِ خدایان و خدعه، شهر را تصرف می ایلیاد و ادیسه از آن یاد شده. در اساطیرِ یونانی، یونانیان، با محاصره

 است. فقط خرابه باقی مانده  از تروا،  خصیت و رفتارِ انسانی است. امروزه،های مختلفِ ش ی گونه دهنده این دو روایت، پوشش
166 - Carthageاست.   : شهری و تمدنی باستانی در ساحل تونس امروزی، که تصرفاتِ فراوانی در آفریقای شمالی و جزایر دریای مدیترانه داشته

شود.  قبل از میالد، حکومت کارتاژ به دست رومیان سرنگون می 1۴6اند. سرانجام در  بستانِ جنگی داشته-ها با رومیان سالیانی طوالنی بده کارتاژی

 است. هایی از این تمدن باقی مانده امروزه، فقط خرابه
16۷ - David Émile Durkheim (1۸1۷-1۸۵۸،دورکهایم :)  شناسی. یهودیِ فرانسوی بود، ولی  گذارِ دانشِ جامعه دورکهِیم )خوانش انگلیسی( بنیان

ترین آثار  کار، خودکشی شهرت دارند. از جمله مهم فرهنگ، تقسیمِ  ی دین، گذار به جامعه صنعتی، گرایِ او در باره های اثبات انگار شد. پژوهش بعدا ندانم

اند و خدا تجلی  های انسانی گروهها پرچم هویتیِ  ( دورکیم است. معتقد است که دین1۹12) صُوَرِ بنیادیِ حیاتِ دینیشناسیِ دین، کتابِ  ی جامعه      حوزه

 دید. مشهور است که ویلیام جیمز دیدگاه مخالف او را در این مورد دارد.  ای سراسر اجتماعی می در جامعه است. او مفهوم مقدس را برساخته  قدرتِ گروه
16۸ - Great Beast( هم به شکلی دیگر یاد شده است.1۴تا  11) 1۳و  1۸، 1۷های  : از وحشِ بزرگْ در انجیل، مکاشفاتِ یوحنا، باب 
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کند:  اش را جمع بندی می زیرسازی کرد. سیمون وی در این سخن کوتاه و موجز نظرات "انورِ بزرگج"ی  شکل نویی از سلطه

شود و  می  خالصه  "وحش یا جانور بزرگ"ی  کل مارکسیسم تا آنجایی که حقیقت دارد، در همان تمثیلِ افالطون در باره"

 "جاست. اش هم در همان اِشکال

 

کرد و  را انکار می "مکتبِ مارکسیستی"هوادار تعهد شخصی باقی ماند. او وجود هرگونه سیمون وی اما به تاریخ پشت نکرد و

کرد. در نگاه او، ماتریالیسم دیالکتیکی واقعاً وجود ندارد، چرا که  ماتریالیسم دیالکتیکی را به عنوان بدفهمیِ فلسفی رد می

راز ناخوشایندی  کند. با چنین نقدی،   این اصطالح را دو شَقّه می  ِ دیالکتیکی و عنصرِ ماتریالیستی در کنار هم،  قرارگرفتن عنصر

ی طبقاتی که هزاران  های درونیِ احزاب کمونیست آشکار و شناخته بود. برعکس، مبارزه کرد که فقط برای حلقه را فاش می

جتماعی او را به نتایج خاصی در مورد اش بر روی تقدیرِ ا ترین واقعیت بود. تامالت اش ملموس برای  بود، سالِ تاریخ را انباشته

رحم طبیعت  مشکلِ اصلیِ تمدنِ فنّاورانه هدایت کرد. آن مشکل به این شرح است: انسانِ نخستین، از سوی نیروهای بی

ها  اش را بدست آورد؛ قدرتِ آب، آتش و برق را مهار کرد و آن آزادی  ای دائمی با طبیعت، کم در طی مبارزه شد. کم سرکوب می

جماعات بسیار  16۹ی تقسیمِ کار و سازمانِ تولید انجام دهد. این کار را نتوانست بدون عَرضه  حال، با این. خدمت گرفت را به

کنند. به اعضای این جماعات از سوی سایر  زندگی می "کمونیسم بدوی )کمونِ اولیه("اند؛ آنان در وضعیتِ   زیست-بدوی، برابر

رون جماعت جا دارد، چون جماعت فقط از طرف حیوانات وحشی یا از سوی تحوالت ناگهانیِ شود، وحشت در بی اعضا ستم نمی

اش با محیط اطراف،  های انسان در مبارزه شود. همین که تالش های انسانی تهدید می طبیعی، و گاهی هم از طرفِ سایر گروه

پذیرند. ستم انسان از  دهند و آنانی که فرمان می یشود که فرمان م کند، جماعت به آنانی تقسیم می کارآییِ بیشتری پیدا می

ی ضروریِ افزایش قلمرو است. هر  رسد این ستم هزینه نظرمی کند، و به اش رشد می سوی انسان متناسب با افزایش قلمروِ عمل

ی  نهاییِ هرگونه سلطهی جماعت است. ضمانت  برده  مقام خدا را دارد، اما همین آدم،  عضوِ تمدنِ فنّاورانه، در برابر طبیعت،

خود را از سلطه آزاد کرد.   با سالحِ گرم یا در اثر گرسنگی. انسانیتِ جمعی،  با شمشیر،–انسان بر انسان، مجازاتِ مرگ است 

است که طبیعت قبال  عهده گرفته ای را به ی ستمگرانه "ویژه-کار"اما خودِ این انسانیتِ جمعی در نسبت با فرد، همان نقش و "

  "وی فرد اِعمال می کرد.بر ر

 

                                                                 
تر از دیگران  گذارند. متفکرینِ پساتوسعه، مفصل شان را به بحث می ی این دو، نقد و نظرهای مختلفی مطرح است که ضرورت یا مضرّ بودن در باره - 16۹

اند، کسانی مثلِ آرتورو اسکوبار،  انی در بشرِ مدرن پرداختههای تقسیمِ کارِ شدید، سازمانِ تولید پیچیده در دنیای صنعتی و القاءِ سیستماتیکِ ناتو به زیان

 دهد.  ها را نشان می هایی از این نقد اثر چارلز چاپلین، گوشه  مجید رهنما، ایوان ایلیچ و ... . فیلم عصرِ جدید،
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؛ در بیشتر موارد گفته 1۷0اش را با شواهدِ زیادی پشتیبانی کند اجتماعی  توانست تحلیل بود، می روزها، سیمون وی اگر می این

. مثالً 1۷2توانند خود را صنعتی کنند خواه می های تمامیت فقط به قیمت پذیرش نظام 1۷1نیافته شود کشورهای شدیداً توسعه می

 دش را پر کرده از شاهد و مدرک برای تامل.چین خو

   

تواند به فرد هم  ای که جامعه بدست آورده، می آیا این رهایی و آزادی"این است:  20ی بنیادیِ اجتماعی و سیاسیِ قرن  مسئله

دهند و آنان که  میی آنانی که دستور  اش این بود که دورنمایی از پایان مبارزه سیمون وی بدبین بود. استدالل "منتقل شود؟

 کنند، مگر که مجبور شوند. شان را رها نمی های های مسلط، امتیازات و برخورداری خورد. گروه گیرند به چشم نمی دستور می

 

از   مبارزه"اندازد و  می دهند، اما همان سازمانِ تولید، کمی بعد اربابان تازه را پس  ای رخ می های توده حال که خیزش تازه! با این

 هاست. گفت که: مبارزه، مادرِ خدایان و انسان هراکلیت درست می 1۷۳کند. های تازه ادامه پیدا می ها و نام زیر پرچم "نو

 

اعتنایی  اندازش بی توانیم تاریخ را رها کنیم، آن را همچون تکراری ابدی دیده، و به چشم این سخن به این معنا نیست که می

دیده و با کاستن هر چه  مان را وارد معادله کنیم، با جانبداری از ستم دیم. باید عمل و اقدامکنیم. بخواهیم یا نخواهیم، متعه

نفسِ  به اعتماد همان که انتظاری بیش از حد داشته باشیم: نخوت یا آن دهند. بی گریِ آنانی که دستور می ممکن از قدرت ستم

شود، مجازاتی که ذاتیِ قوانین آهنینِ ضرورت  گان تقدیر مجازات میبا دخالت اِلهِ 1۷۴فکریِ احمقانه و افراطیْ ازحدّ و بی بیش

 1۷۵است.

مان ارزیابی شود. ما معموالً دوست  ها و قصورهای همگانی ها، کوتاهی انداز ضعف کنم اهمیت سیمون وی باید در چشم حس می

                                                                 
وامع طبیعتاً شواهد بسیار بیشتری برای این شدن ج ها در جهان، نفوذِ جهانیِ صنعت مدرن و شهری ملت-شدن و تحکیمِ سراسریِ دولت با پیچیده - 1۷0

 است. ها فراهم شده بحث
غرب؛ و به -ی شمال ، مفهومی است تحمیلی از طرفِ فرهنگِ ویژه"توسعه"ی صنعتیِ مدرن و متفکرینِ پساتوسعه، مفهومِ  در نظرِ منتقدینِ جامعه - 1۷1

 اند یا شکوفا.   شرق واقعا شکوفاناشده-قدِ رادیکال برود تا معلوم شود که آیا جوامعِ جنوببینِ ن نایافتگی، باید زیر ذره همین دلیل، تجویزِ برچسبِ توسعه
گرفته. یعنی خودِ آهنگ تولیدِ کاال و آهنگِ تولیدِ نیاز به مصرف، بحث  صنعتی کنند که چه شود؟ این نکته باید مورد توجه نویسنده قرار می - 1۷2

ها بر سر تولید و توزیع بوده و نه بر سر تولید تا کجا و برای چه  ی دعوا . یعنی در این فاصله همه20ر قرن و تا اواخ 1۹تقریبا مغفولی است در قرن 

عهده گرفته بوده. نگاه کنید به کارهای ایوان ایلیچ، پائولو فِرِیْری، مجید  اش را فقط اروپا به هدفی. اصالت به چیزی داده شده به اسم پیشرفت، که تعریف

       goo.gl/SQDKOwت فردریک شوماخر، و گاندی، رهنما، ارنس
ای فرق ندارند و مهم این است که  ای با ارباب سفید ذره کرده که اربابِ قهوه اش، بارها و بارها بر این نکته تاکید می ها مبارزه گاندی در طی سال - 1۷۳

باشند، مناسباتی عادالنه و در خدمت شکوفاییِ انسان باشند. نک: سارودایا:  ای که داشته ر رنگی که باشند و هر ایدئولوژیمناسباتِ ارباب و کارگر، از ه

https://bit.ly/2ECgfOR  
 اند. بارز بوده 20و  1۹های  هایی که در تحوالتِ کلیِ علمی، فنی، اقتصادی و سیاسیِ قرن خصلت - 1۷۴
دهد. در بافتارِ یونان  از حدّ را نشان می نفسِ بیش ها کیفیت شخصیتیِ غرور احمقانه یا افراطی یا اعتمادبه نخوت، تفرعن: هیوبریس، بیشتر وقت - 1۷۵

ی خود منجر به سقوط  نوبه کشد، رفتاری که به طلبد یا خدایان را به چالش می مبارزه می دهد که هنجارهای رفتاری را به اش، رفتاری را شرح می باستانی

 شود. یا مکافات مرتکب هیوبریس می

http://www.goo.gl/SQDKOw
https://bit.ly/2ECgfOR


64 
 

اش  هایی که در زندگی کشی ی سختی واسطهکنیم. او ب های تلخ واقعیت فکر کنیم. پیشاپیش از پیامدها فرار می نداریم به قسمت

اش )موجز، کالسیک، خشک و دور از نثر فخیم( تجسم یافته، قادر است تا شرمی مفید و کارساز را در ما  و در سبکِ نگارش

نی ی من در پاسخ، این است: اگر دوران ما دورا  کند؟ فرضیه برانگیزاند. چرا این روزها بسیاری از روشنفکران را مبهوت می

، سوگیریِ مشخصی به سمتِ ثَنَویت مانَوی دارد. ادبیات نوین شاهدی است بر نوعی از خشم و جنون بر ضدّ 1۷6مذهبی باشد

، 1۷۹، اوژن یونسکو1۷۸طبعیِ این ادبیات )سَمیوئل بِکِت باشد. شوخ 1۷۷سازی خِرَدمَند رسد کارِ ساعت نظر نمی جهانی که دیگر به

کرده به  حساب بیاید، زهرخند است، پوزخند است، تلخندی است تُف ای به طبعی که اصال شوخ یاد بیاورید.(، اگر را به 1۸0ژان ژنه

قیدی و تسامح  های قبل، بی ترین ویژگیِ دهه اخیرا این نظریه را پیش کشید که مهم 1۸1ی دنیا. استاد مایکل پوالنی چهره

های انقالبی بوده است.  و نیز در جنبش 1۸2"نامعقول اَمرِ"است، بلکه شیدایی و شیفتگیِ انفجاری در ادبیاتِ  اخالقی نبوده

برکاتِ سحرآمیزِ "حال باور به  است. با این رحم طبیعت انجام گرفته ترورهای سیاسی به نام پیروزیِ انسان بر نظمِ خشن و بی

شود  پیش معلوم می تر از کردن. هر روز بیش شدن است؛ یعنی با: صنعتی ، درست با خود محصولِ آن باورْ در حال سست"تاریخ

هایی که به ماه فرستاده  ها، یا حتی موشک ها و تلویزیون است( که یخچال )و البته در کشورهای اروپای شرقی هم معلوم شده

                                                                 
 )مترجم انگلیسی(است.  بوده 1۹60سال نوشتنِ این یادداشت  - 1۷6
1۷۷ - The Blind Watchmaker ی جهانِ بدونِ طراح است دهنده چرا شواهد فرگشت )تکامل(، نشان"ا زیرعنوانِ ، بساز نابینا )کور( ساعت: کتاب" 

است.  ی انتخاب طبیعی عنوان کرده هایی برای فرگشت به وسیله به قلم ریچارد داوکینز نوشته شد. در این کتاب او توضیحات و استدالل 1۹۸6در سال 

 اند.  محور نگاشته شده-ترکردن فرگشتِ ژن نوشته شده. هر دو کتاب با هدف عمومیودخواهژن خاش  هچنین به نقدهایی پاسخ داده که بر کتاب قبلی

ا ندانید نام کتاب به شکلی متاثر از تشبیهی است که کشیش قرن هجدهمی ویلیام پالی به کار برد. تشبیه پالی به طور کلی چنین بود که: حتی اگر شم

این »دارد که نتیجه بگیرید که  طرز چینش آنها در کنار همدیگر برای یک مقصود خاص، شما را وامیها و فنرها و  که ساعت چیست، طراحی چرخ دنده

است، و کاربردی برای این  ای که از سازوکار آن آگاه است؛ سازنده ای داشته باشد، کسی که آن را به منظوری خاص طراحی کرده ساعت باید سازنده

ی در مورد یک ساعت ساده درست باشد، پس آیا کامالً درست نیست که در مورد چشم، گوش، کلیه، مفصل گیر اگر این نتیجه«. »است طراحی داشته

شده به هدفِ خاص هم باید  آرنج، و مغز هم گفته شود که طراح هوشمند و هدفمندی دارند؟ این ساختارهای زیبا، پیچیده، ظریف، و آشکارا طراحی

 همانا خداست. )ویکی پدیای فارسی( که -ی داشته باشند "ساز ساعت"ی، "طراح"
1۷۸ -Samuel Beckett (1۹۸۹-1۹06رمان و نمایش :) گرا و بدبین به وضعِ بشر. به خدا و مذهب اعالنِ  نویسِ پیشروی ایرلندی. بشدت کمینه نامه

ومِ نامعقولی یا پوچی شهرت دارد. کار کند، در عینِ حال اما، در جستجوی معنویت، در جهانِ مدرن امروز هم هست. تئاتر او به طرحِ مفه جنگ می

 .1۹6۹مشهورش، در انتظارِ گودو. برنده نوبل ادبیات 
1۷۹ -  Eugène Ionesco(1۹۹۴-1۹0۹نمایش :) ی تئاتر پیشروی )آوانگاردِ( فرانسه.  فرانسوی، شخصیت برجسته-ی رومانیایی نویسِ پُر آوازه نامه

 اهمیتیِ هستیِ بشری. تصویرگر تنهایی و بی
1۸0 - Jean Genet (1۹۸6-1۹10رمان :) بانوی ما از  های دزد و گل گرِ سیاسیِ فرانسوی. یادداشت نویس و کنش نویس، شاعر، مقاله نامه نویس، نمایش

 کارهای او هستند.

 
1۸1-  Michael Polanyi (1۹۷6-1۸۹1دانشمندِ عالمه :) انجام داد. معتقد بود  ِ فیزیکی و اقتصاد انگلیسی بود که کارهای زیادی در شیمی-ی مجاری

 برد. تحلیل می های بشری را به  شود باالترین دستاورد دهد که اگر جدی گرفته گراییْ برداشت نادرستی از دانش ارائه می که اثبات
1۸2 -   l iterature of the absurdگات، و  کافکا، کورت وُنِه : ادبیاتِ امرِ نامعقول یا پوچی، عبث، اَبزورد، نوعی از داستان است که با کارهای فرانتس

توانستند هدفی ذاتی در زندگی ببینند و به همین دلیل با رخدادها و  هایی دقت می کردند که نمی ها بر شخصیت شد. این داستان پل اُستر شناخته

ترین نویسندگانِ این  ز شاخصگُت و فرانس کافکا بعضی ا شدند. ساموئل بکت، اوژن یونسکو، ژان ژنه، کورت وِنِه معنی مشخص می های بی کنش

 جعفری رضا محمد  و آشوری داریوشِ پیشنهادِ. است محترم ویراستار پیشنهاد( نیهیلیسم) انگاری پوچ و ،(اَبزوردیسم) انگاری نامعقول]اند.  نگرش

 [است آمده معنی  بی و پوچ وزن هم و کنار در نامعقول دیگر منابعی در. است انگاری هیچ و انگاری پوچ
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هایی  اند، اما با درگیری شده های انسانی فراموش  های کهنه بین گروه توانند انسان را به خدا تبدیل کنند. درگیری شوند، نمی می

 اند. حتی بدتر از قبل عوض شده تازه و

خاطر که وانمود کنم هواخواه سیمون وی  کارهای منتخب سیمون وی را به لهستانی ترجمه کردم، نه به این 1۹۵۸در سال 

را بر  1۸۴یِل که پرهای آری تر از آن دانم، بسیار تنومندتر و سنگین می 1۸۳صریحا نوشتم که خودم را کالیبان  هستم. در مقدمه،

گرایانه بود، که مطمئنم مطابق با خواست و آرزوهایش و مطابق با  ام فایده یِل بود. هدف بپوشانم. سیمون وی یک آریام  تن

های  شان گذراندم که مشرف به باغ تر بعدازظهرهای زیادی را در آپارتمان خانواده وسویِ کارهایش بود. چند سالی پیش سمت

اش  و چندساله ۸0و با مادر  –اش هنوز بر روی آن مانده بود های جوهر قلم لکهدر کنار میزش که –لوگزامبورگ پاریس است 

ی نوبل شد در همین آپارتمان پناه گرفت و سرِآخر هم  ی جایزه که بانویی معرکه است گپ وگفت داشتم. آلبر کامو وقتی برنده

گرایانه بود. از تقسیم لهستان به دو  ام فایده هدف ، جا شکارش کردند. همانطور که اشاره کردم نگاران در همین عکاسان و روزنامه

را کنار  1۸۵البته بوروکرات های آپاراتچی–گرا و مارکسیست  اردوگاه رنجیده بودم: آخوندی و ضدآخوندی، کاتولیکِ ملی

ای بهتر  کیش )بجای این کلمه، واژه-های غیر سخت کنم مارکسیست اند از سمت مسکو. گمان نمی گذارم که دنبال هربادی می

 گرا وجه مشترک زیادی با هم داشته باشند، یا حداقل منافع مشترکی داشته باشند.  های غیرملی نداشتم( و کاتولیک

 

نگریِ  کرد. به سطحی اجتماعی یا ملی است حمله می 1۸6)کنفورمیست( "حزب بادِ"سیمون وی به نوعی از دین که فقط 

ی لهستانیِ کارهای او، هدفی بدجنسانه بود. اما  ی گزیده د قصد من برای ارائهتاخت. شای ها و پیشروها هم می باصطالح مترقی

وقت است  آن –هایش ها و دانشگاه که لهستان مصداق آن است، بخصوص در دبیرستان–اگر فعال جنگی مذهبی در جریان باشد 

ی مسیحیتِ  ان دهد که دو گزینهاش را دارد تا به آنان نش که هر سالحی برای باز کردن چشم و گوشِ رزمندگانْ ارزش

   مانده برای ما نیستند. های باقی و ایدئولوژیِ رسمیِ مارکسیستی، تنها گزینه "دینِ ملی"شده از سوی  معرفی

                                                                 
1۸۳ - Caliban ی  الخلقه حیوان. او پسر ناقص نیمه-انسان ی توفان ویلیام شکسپیر است. شخصیتی نیمه های اصلی نمایشنامه : یکی از آنتاگونیست

 ای بدخواه به نام سیکوراکس است. آنتاگونیست یعنی ضد قهرمان نمایش. )ویکی پدیا( ساحره
1۸۴ - Ariel کند. به شکل زنی بالدار   ی قهرمان )پراسپرو( است و دائم به او کمک می یر که در جبههی توفان شکسپ : روحی است در نمایشنامه

 اش به معنیِ شیر خداست. )ویکی پدیا( آید. اسم ای به حساب می یهودیان هم فرشته کتاب مقدسکنند. در  تصویرش می
1۸۵ - Apparatchiki ی  ی حزبی. مهره فرمانِ دستگاه حزب کمونیست ؛ و هر مقامی در سازمان یک حزب بزرگ سیاسی؛ مهره به : عضو گوش

به بعد )پسا استالین( اوج  گرفته است. این واژه و  1۹۵0های کمونیستیِ  ای است روسی که در بلوک شرق و در بحث .  آپاراتچی، کلمه"مقامات قربان"

ی جدید بکار برده  )به معنای لیستِ مقاماتِ باال( بیشتر برای نقد ساختار این کشورها و مخصوصاً برای تشریح حزب و طبقه Nomenklaturaی  کلمه

های یادشده بودند که کل فضاهای فعالیت  کالتورا معرف قشر و طبقه اى از مدیران کوچک و بزرگِ حزبیِ حکومت شوند. آپاراتچی و نومن شدند و می می

ها، هنر، ورزش، اندیشه، علم، رسانه، اجتماعات و ... .  کشاورزی، آموزش، دادگاه  کردند، عرصه هایی مثل دولت، صنعت، رها را اداره میدر آن کشو

و بعدها هم،  تر بوده ها، و زندگیِ شخصیِ مرفه ی آن عرصه کالتورا بود. اینان طبعا دارای امتیازات ویژه در همه ی نومن آپاراتچی، مامورِ زیرِ دستِ طبقه

ی  مند. آپاراتچی، بار خوارکننده های ویژه شدند؛ از مصونیت سیاسى و قضایىِ نسبی و موقت هم بهره برخوردار از روبل طالیی برای خرید از فروشگاه

 از روسیه به ایران آمد.   ینما،است. این واژه با معنای مسئولِ فنیِ نمایش فیلم در سالن س "ی دستگاه مهره"وزنِ  ای دارد که هم مستقیم و نیز ضمنی
1۸6 - - Conformistی و همرنگِ جماعت.  "حزبِ باد"نرخ روزخور، هواشناس، پرچمْ سفید،  : به طعنهْ: نان به 
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ی حدس زدن  تر از آن که ظاهر امور به ما اجازه ای روبروییم، بسیار جدی های مذهبیِ بسیار جدی در جهانِ فعلی که با بحران

زنند؛ مردمی که از فالکتِ خودِ این جویندگانِ  ها نویسندگان کاتولیک را پس می دهد، مردم بیشتر وقت می شان را عمق

دهند. کارهای  کنند، از خود واکنش عصبیِ دفاعی نشان می مردمی که با مالکانِ مغرورِ حقیقت برخورد می  حقیقت باخبرند،

ای تازه در زندگیِ باورمندان و  خوانند. او خمیرمایه می 1۸۷انگاران و ندانمخدایان  ها، بی ها، پروتستان سیمون وی را کاتولیک

ناباورمندان وارد کرده است، با اثبات این که انسان نباید با دیدن واگراییِ فعلیِ نظراتِ مختلف فریب بخورد و این که چه بسیار 

اش  اید دقیقاً برای همین هم زندگی کرد. هوشمندیاند. ش اند و چه بسیار کافر که در قلب خود مسیحی مسیحی که کافر واقعی

طور که خود  های بشر شد. و آن که نثار رنج "توجه و اعتنا"و دقت در سبکِ کارش چیزی نبودند جز شدت پرشوری از 

                                                                                                    "خودِ نیایش است. توجه و اعتنای مطلقا یکدست و نابْ"گوید،  می

 1۹60چِسواف میوُش، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1۸۷ - Agnosticطور  اها و بهانگار، ناشناسا: فردْ معتقد به دیدگاهی فلسفی است که دانستن درستی یا نادرستیِ برخی ادع اِنگار، ناشناس : الادری، ندانم

م دانسته و ویژه، ادعاهای مربوط به امور فراطبیعی، مانند الهیات و زندگی پس از مرگ و وجود خدا و موجودات روحانی یا حتی حقیقت نهایی را نامعلو

به عینیت و واقعیت جهان، شناخت های فلسفی است که در عین باور  گری، از گرایش داند. الادری ، از اساس ناممکن می«گویی اقرار به ندانم»یا به شکل 

 دانند.  انگاران، شناخت درون را ممکن و شناخت کامل و قطعیِ برون را ناممکن می داند. بعضی از ندانم قسمتی از آن یا کل آن را ناممکن می
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 ی سیمون وی در پرتوِ اندیشه

 میوُش و دوستیِ آلبر کامو

 ی سایمِن لیز نوشته
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های دور  موارد چشمگیرِ طول عمر در کوهاند که بیشترین  دانشمندان پزشکی با تکیه بر آمار جمعیتی به این نتیجه رسیده

 بار دارند.  رویداد، یکنواخت و کسالت هایی بی اند که زندگی ، این موارد در میان افرادی1۸۸دست مخفی هستند

گری داشت، کامالً خالف این نسخه را دنبال کرد،  سالگی درگذشت، و تا دم آخر هم آفرینش ۹۳چِسواف میوُشِ شاعر که در 

اما –پرتاب کرد تا آن سن عمر کرد  20انگیز قرن  ای پرماجرا که او را به عمق قلب بعضی از وقایع هراس از هستیچرا که بعد 

 بهتر است بدانیم که شاعران مواد خوبی برای آمار و ارقام نیستند.

 

روشنفکران  اش مثل سایر ی زندگی ی تزاری بدنیا آمد )راستی! همه در شهرکی کوچک در روسیه 1۹11او که در سال 

!(. فرزند 1۸۹نگاه کنید به وضعِ جوزف کنراد–لهستانی قرار بود با بینشی عمیق و بُهتی هراسیده، شاهد معمای روسی باشد 

وارِ پدرش بود که مهندس  نیمه لیتوانیایی بود. در اوایلِ کودکی، شریکِ زندگیِ کولی-ای اشرافی، نیمه لهستانی خانواده

ی سیبری، و به این ترتیب، شاهد بعضی از  های دولتی در گوشه گوشه وریتِ ساخت و ساز ساختمانساختمانی بود دائما در مام

 اش فراهم کردند. های زندگیِ بعدی های نخستین، سرآغاز درخوری برای کشاکش های انقالب بُلشِویکی شد. این تجربه درگیری

 

اش لهستانی  های اصلی که زبان 1۹2شهری و جهان 1۹1ه، باروکگذراند، شهری آراست 1۹0اش را در ویلْنو و تحصیالت  میوُش جوانی

ِ  جا دانش به پاریس رفت و در همان 1۹۳0ی  ، و روسی بودند. در دهه1۹۵، بیلوروسی1۹۴، و کمی هم لیتوانیایی1۹۳و ییدیش

اش شد،  معنوی ممتازِ خود را از زبان و ادبیات فرانسه تکمیل کرد و از راهنمایی و عشق و محبتِ قوم و خویشی دُور  که مرشدِ

دیپلماتِ پیشینِ لیتوانیایی بود که بعدا شاعری فرانسوی شد که بسیار تحسین دید. میوُشِ سالمند به  1۹6سود برد؛ اُ. اِل. میوُش

 اش را دنبال کند. این جوان، شجاعتی مصممانه داد تا کار شعری

 

                                                                 
 هایی مثل قفقاز و البرز کوه - 1۸۸
1۸۹ - Joseph Konrad( :1۸۵۷-1۹2۴رمان ،) مسئولیت فردی و هَمبستِگیِ   ارهایش متمرکز بر بینش عمیق معنوی،بریتانیایی، که ک-نویس لهستانی

 انسانی بود. 
1۹0 - Wilno ِویلنو امالی دیگر :Vilnius شان کرد و بعد از فروپاشی آزاد شدند.  ی بالتیک که شوروی اشغال ، پایتخت لیتوانی، یکی از سه کشورِ حوزه 
1۹1 - Baroqueپیش از سبک نوزایی. 1۸تا پایان  1۷ـر در هنر، موسیقی و معماری، رایج از اول قرن نـِگـَ  شدت تصنعی و گزافه : سبکی به ، 
1۹2 - cosmopolitanهای  هایی از سراسر جهان؛ وطنی برای آدم  وطن؛ شهری پر از آدم های سراسر جهان، جهان ی آشنایی با آدم : شخصِ با تجربه

 سراسر جهان.
1۹۳ - Yiddish میالدی تا امروز؛ از  ۹اشکنازی )یهودیانِ اروپایی در برابر یهودیان آسیایی و آفریقایی = اسفرادیم( از قرن : زبان تاریخیِ یهودیان

 هایی از عِبری، آرامی، اسالو و التین. های آلمانی، با مایه ی زبان خانواده
 ی بالتیک شوروی سابق، در کنار التویا و استونی لیتوانی، یکی از سه کشورِ حوزه - 1۹۴
 روسیه سفید. - 1۹۵
1۹6 - O.V. de L. Milosz  (1۸۷۷-1۹۳۹)  
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در شروع تجاوزِ آلمان، نقش فعالی  1۹۳۹لی کار کرد. در بعد از بازگشت به لهستان، در سرآغاز جنگِ دومِ جهانی، برای رادیو م

طور که میوُش خود شاهد  رحمانه بود؛ آن عهده گرفت. اشغال نازی در لهستان شدیداً بی را در مقاومتِ زیرزمینیِ ضد نازی به

روی آن حقیقت است ...  ن بهزد کشیدن و نقاب هراس، قانونِ حقیقیِ زندگیِ مخلوقات زنده است، و تمدنْ عالقمند به ماله"بود، 

کشیدند و  ها در اروپایِ غربیِ اشغالی، آشکارا خجالت می دلیل آلمان همین عاداتِ تمدنی، کیفیتِ ماندگاریِ خاصی دارند، به

   1۹۷"کردند. که در لهستان، کامال باز و علنی عمل می کردند، در حالی شان را پنهان می اهداف

 

ی  نکردنی بگذارد. هر نظمِ روزمره لخت و عریان، بر بینش خود او از واقعیت نقشی پاک قرار بود رو در رویی با هراسِ

ی تاتر شکننده  مقواهای صحنه  ی تکه نظرمان طبیعی و دائمی بنظر برسند، اما در واقع، به اندازه مان ممکن است به های  زندگی

هم زدنی، به هرج و مرجِ سیاه تبدیل شود؛ حتی حرمت و آبروی تواند به یکباره در عرض چشم به  اند. این نظم می  زننده و گول

کند. مردان و زنان  بودنِ مرگ، شرم را نابود می نزدیک"تواند از هم بپاشد و ناپدید شود:   بنیادیِ انسان در عرض یک لحظه می

شالقی در دست، دقیقا تعیین شده،  هایِ براق و شان از طرف یک آدمِ چاقِ کوتوله با چکمه که بفهمند تاریخ اعدام به محض این

در آخرین –خاردار  ی سیم کنند، روی تکه زمینی کوچک در محاصره شوند. جلوی جمع با هم جماع می ناگهان عوض می

 1۹۸"شان بر روی زمین. گاه منزل

 

ند به آن کمک کنند تا توان بعد از جنگ، مثل خیلی از روشنفکران لهستانی که امیدوار بودند با همکاری با رژیم کمونیستی، می

ی فرهنگی، اول به واشنگتن و بعد به پاریس رفت. اما خیلی زود  خودش را اصالح کند، میوُش دیپلمات شد و به عنوان وابسته

تری به  شکل روشن ی ناپذیرفتنیِ اخالقی است، بلکه به تنها نیازمندِ مصالحه گرا نه فهمید که خدمت به یک رژیمِ استالین

ها قانع کند که با  ترین استدالل آدم ممکن است خودش را با منطقی"عیار دامن خواهد زد:  یکسره و تمامنشینیِ  عقب

اش کمک زیادی خواهد کرد، و به این ترتیب، خودش را مجاب کند. اولین  های زنده به سالمت و بهداشت دادن قورباغه قورت

  1۹۹"اش عُق خواهد زد. ومی، شکمبلعد، بعد دومی را، اما در موقع خوردن س قورباغه را می

 

کرد،  "ی تبعید چاله-ژرف"برگشت به درون  بی  اش را با رژیم قطع کرد، و پرشی اش را ترک کرد، رابطه ، پست1۹۵1در سال 

                                                                 
 )مترجم انگلیسی(  ۴0-۳۹الفبای آشنایی با چِسواف میوُش، صص  - 1۹۷

Milosz, Milosz’s ABCs. Farrar, Straus & Giroux, New York, 2001, ‘Anus mundi,’ pp. ۳۹–۴0.   )مترجم انگلیسی( 
 ، جانِ در بندمیوُش،  - 1۹۸

             Milosz, The Captive Mind. Secker & Warburg, London, 1۹۵۳, p. 2۸.  )مترجم انگلیسی( 
 )مترجم انگلیسی( pp. xii–xiii، جانِ در بندهمان: میوُش،  - 1۹۹
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اش چسبید  اما برخالف سایر نویسندگانِ تبعیدی، به زبان مادری "عملی بود. ها، چرا که به معنی نازایی و بی بدترینِ فالکت"

ی  اش )به فرانسه و انگلیسی(، تقریبا همه های خصوصی نگاری اش بود. تا زمانِ مرگ، بِجُز نامه ترین دارایی مند ه ارزشک

 داد. هایش را به زبان لهستانی ادامه نوشته

 

اش چیزی  جوانی  سالِ تبعیدش را در فرانسه گذراند. دورانی بود سراسر سختی، انزوا و ناامیدی. برای تامین خانواده اولین ده

ها  های روشنفکریِ پاریسی از سوی حلقه "وازَنِش سیاسی"اش نداشت؛ این ناامنیِ شرایط مادی با  ثبات قلم جز درآمد بی

شان را نه فراموش کرد و نه بخشید. در اولِ کار، تا زمانی که عنوان  تر شده بود، روشنفکرانی که بزدلی و حماقت پیچیده

سیمون -کشید، اندیشمندانِ مترقیِ فرانسوی )زیر عَلَم سارتر را به یدک می "200لهستان دموکراتیک" پُرحیثیتِ مقام نمایندگیِ

حساب آمد. حتی در  که معلوم شد به حاکمیت پشت کرده، جذامی به دوبووآر(، به گرمی به او خوشامد گفتند؛ اما به محض این

ناشر پاریس(، یکی از ویراستاران، ابتکار خردمندانه تسلیم  آبرومندترین و بانفوذترین–دفتر ناشرش )انتشارات گالیمار 

 ی میوُش را به گالیمار بدهد. ی چاپ نوشته ی او به سفارت لهستان را انجام داد تا سانسورچیِ سفارت اجازه نوشته دست

 

که  201"جانِ در بند"ها اثرگذارترین کارش شد،  ، وضع خود را از این هم بدتر کرد؛ چیزی منتشر کرد که بعد1۹۵۳در سال 

ی این  بر ضد پَخمِگی و کوریِ عمدی و خودخواسته–او نوشته شده بود  "برضد"مخاطب غربی نوشته نشده بود، بلکه  "برای"

باشد، در هرجایی دیگر  اگر چیزی در جایی وجود داشته "اش یادآوری کند که  مخاطب؛ در واقع هدف این بود که به خوانندگان

حال، وقتی حس تصورِ خود به جای دیگری به  با این 20۳"از آن ندارند. 202جاهای دیگر مصونیتی ت و آنهم وجود خواهد داش

                                                                 
می حضور داشت )تا شد، و گاهی در خودِ نامِ رس سو با آن اطالق می ی کشورهای هم دموکراتیک، صفتی بود که در دوران اتحادِ شوروی، به همه - 200

ی یمن، که متحدِ شوروی بود، با وجود ساخت مطلقا قبائلی، به این صفت، یعنی جمهوریِ دموکراتیک یمن شناخته  شده جا که بخشی از کشورِ دوپاره آن

زنند(. اما در زبانِ روشنفکرانِ  اش را رقم می های اسلحه سرنوشت افروازنِ نیابتی و کارتل  در دستِ جنگ شد. یمنی که هنوز هم همان قبایل، دست می

شد. سارتر در  کار گرفته می ها به ی آن ی ارتجاعِ جهانی به رهبریِ امپریالیسمِ آمریکا این تعبیر برای همه ی ترقی در برابر جبهه چپِ امیدوار به جبهه

  که جسورانه از این دایره بیرون بزنند و در عینِ حال، هم عمل بیشترِ عمر خودْ قائل به این مرزبندیِ رایجِ جهانیِ روشنفکریِ چپ بود. کم بودند کسانی

 ی خود را با هر دو طرفِ داستان ادامه بدهند.  کنند، اخالقی هم عمل کنند و همْ مرزبندیِ متعهدانه
ی  ی حاکمه دوران اشغالِ نازی و عضوِ طبقه ای غیرقانونی در عنوان نویسنده   اش را به ( تجربهجانِ در بندمیوش در هنگامِ نوشتنِ این کارِ انتقادی ) - 201

ورزیِ کسانی که به  های اندیشه کند تا تطمیعِ استالینیستیِ روشنفکران، فرایند  کند. کتاب تالش می جمهوریِ خلقِ لهستانِ )پس از جنگ( مطرح می

در زیرِ فشارِ "گوید کتاب را  شرح دهد. خودِ میوُش مینظامِ استالینی باور دارند، و وجود دگراندیشی و همدستی درون بلوک شورویِ پساجنگی را 

 بوده است.  نوشته "کشاکشِ عظیمِ درونی
ون اشاره به این که: زندگی در فضای روشنفکری، فضایِ چپ، فضای دموکراتیکِ جاهایی مثلِ فرانسه هم، اندیشه و اخالق و عمل را از آفاتی مص - 202

 اند و بالهتِ بالیی است همگانی!  روسیه وجود دارند. همه در معرض وستُکِ کنند که در لهستان یا والدی نمی
  )مترجم انگلیسی(  ibid., p. 2۹، جانِ در بندهمان: میوُش،  - 20۳
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وبیش  شان که کم نوع ها انسانِ هم که میلیون اهالیِ کشورهای غربی زیاد خبر نخواهند داشت "، 20۴شکل هراسناکی مفقود باشد

آدم "بهتر است فراموش نکنیم:  "های مریخی. کنند که آدم میآور زندگی  قدر شگفت اند، در دنیایی آن در ظاهر شبیه آنان

شود تصور کرد روزی را که شهروندی با عزت نفس تمام ممکن است روی  پذیر است که می قدر نرم و پالستیکی و شکل آن

که در آن چهار دست و پای خود، با دُمی که پرهای رنگیِ روشن دارد روی زمین بخزد تا نشان دهد که همرنگ نظمی است 

انگاری که طاعون -گرفتند  درست در همان موقعی که دنیای روشنفکران و ادیبان ازو کناره می 20۵"کند. زندگی می

اش دراز کرد و کمک کرد تا نجات پیدا کند: او آلبر  سوی رنگ، دستی دوستانه به یک انسان، انسانی شجاع  و یک -باشد داشته

شان به کسی دیگر باز هم  ای که با عالقه مشترک دوستی–دو نویسنده برقرار شد  کامو بود. کمی بعد دوستیِ عمیقی بین

 تقویت شد: به سیمون وی.

 

ی آخرِ جنگ تا مرگِ  دوره–اش را درست بفهمد  تواند تحول فکری و روحیِ بخشِ آخرِ زندگی در مورد کامو، آدم نمی

میتِ استثناییِ تاثیر اندیشه و الگوی زندگیِ سیمون وی را که اه مگر این –206]در تصادف اتومبیل[ 1۹60اش در سال  زودرس

اند، و به این ترتیب  اش خیلی خوب متوجه نشده نویسان نامه ای است که حتی بهترین زندگی بر روی او در نظر بگیرد. این نکته

کند   فایده است، چرا که تالش می بیمعنی و  نویسیِ ادیبانه عملی بی  نامه زندگی"اند که  را تایید کرده 20۷ناخواسته، نظر امرسون

ها رخ  ترین رویدادهایش در قلمرو سکوت و نادیدنی هایی که بنا به خودِ تعریفِ زندگی، شاخص ها را شرح دهد، زندگی زندگی

 20۸دهند. می

 

                                                                 
ها بوده.  زدن  در باره )قدرت تصور و تخیل برای درک دیگری: قدرتِ همدلی( خودِ سیمون وی مفصّل قلم زده و زندگی اش هم عمل به آن قلم - 20۴

تصور "دارِ  ی نام ترانه«. تخیل آری، توهم نه»اند. نک:  ای داشته های سنجیده ورزی ریس مُرداک و هانا آرِنت و کارل یاسپرس هم در این باره اندیشهآی

 کند.  به نحوی دیگر به این مهارت اشاره می  جان لنون هم، "کنِ
 )مترجم انگلیسی( Ibid., p. 2۹. جانِ در بندمیوُش،  - 20۵
کند. همراه دوست، سوار بر   با قطار یا اتوبوس. ناشرش، گالیمار به او ماشین اش را پیشنهاد می  اش به سفر بروند، رار بوده با همسر و فرزندانق - 206

 میرند. کنند و هر دو می همین ماشین تصادف می
20۷ - Ralph Waldo Emerson (1۸۸2-1۸0۳فیلسوف و نویسنده ،) آمریکایی که در بوستون به سلک کشیشی  ی سرشناسِ پساکانتی و شاعر

ریچ، وُردزْورث و کارالیل  (. در انگلیس با کُلِه1۸۳2های رسمیِ کلیسا، استعفا داد و به اروپا رفت) اش در مورد آیین های شکاکانه خاطر دیدگاه درآمد، اما به

ی متعالی یا شهودگرایی را ابداع کرد که در  مذهبیِ نوین فلسفه ی شبه آلیسم آلمانی آشنا شد. در بازگشت، مقوله دیدار کرد و از طریق آنان با ایده

داری  ی ضد برده ی مردم آمریکا گذاشت. در مبارزه اش به طبیعت، تأثیر شگرفی بر زندگی و اندیشه ( او آمده است .احترام عارفانه1۸۳6ی طبیعت ) مقاله

جنبش نوزاییِ   به سرودن شعر و نوشتن ادامه داد. امرسون راهبر فکریِ –ضعیف شد اش بسیار که توان مغزی–ی عمر  شرکت داشت و تا آخرین دهه

های امرسون، ثورو، تُواِیْن و فرانکلین لبریز است. او پشتیبان، همدم،  های ادبیات و اندیشه در آمریکا، از  زبانزد  ( هم بود. حوزه1۸۳۵-1۸6۵آمریکا )

(، شاعر بزرگِ جنجالیِ معاصر و معاشر این دو، به عنوان 1۸۹2 -1۸1۹باقی ماند. ثورو، امرسون و والت ویتمن ) معلم، منتقد و و تا آخر مورد انتقاد ثورو

 اند. در اخالق عملی شهره« پیکرتراشان معنویت»
رش هم، اقوام هم چیزی برای رَس؛ آخ-ماند و دور از گوش رَس می-شان دور از دید ها را دارند، چون زندگیِ درونی نامه ترین زندگی نوابغ کوتاه" - 20۸

 )مترجم انگلیسی( "گفتن به شما ندارند.
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بود؛ دو  اش  ستسرپررا منتشر کند که در انتشارات گالیمار  "امید"ی  بعد، آستین باال زد تا مجموعه به 1۹۴۸کامو از سالِ 

جزو آن بودند )راستی!  "شرایط کار"و  "کردن ریشه"عنوان از کارهای اصلیِ سیمون وِی در موضوع اجتماعی و سیاسی، یعنی 

ای از  ترین کارهای این مجموعه بودند(. آلبر کامو به همراه گوستاو سیبون )که همزمان بر روی نشر گزیده این دو کتاب موفق

ی او شد. از این هم  ترین مدافعان خاطره ترین و خالصانه رَس کرد( یکی از پیش کار می "وِی"مذهبیِ  های فلسفی و نوشته

های دفترهای  که در بسیاری از بند طوری ی کامو شدند، به ، منبع ثابتی برای الهام بخشی به اندیشه"وی"های  تر، نوشته مهم

به شکلی علنی تایید شد: در کنفرانسی  1۹۵۷اش در سال  ی نوبل هشود و به مناسبت جایز اش این نکته ثابت می یادداشت

ترند، در پاسخ از  پرسند که کدام نویسندگانِ زنده برایش از همه مهم مطبوعاتی در استکهلم، کمی بعد از مراسم، وقتی از او می

 "تر اند تا زندگان.  مردگان نزدیک گاهی–و سیمون وی " کند، بَرَد، بعد اضافه می چندین دوستِ الجزایری و فرانسوی اسم می

 

مادرِ او گرفت، که خیلی -کرد، تماسی با پدر های سیمون وِی را برای چاپ ویرایش می که داشت نوشته ده سال پیشتر، موقعی

ای بود. میوُش هم به سراغ این  تنهایی شخصیت برجسته اش گرفتند، بخصوص مادرش؛ بانو بِرنار وِی که خودش به هم تحویل

میوُش در آخرِ  20۹به دیدار از او ادامه داد –زده کرد که بانو وِی را به شدت غم–انم آمد و با او آشنا شد، و بعد از مرگِ کامو خ

ی نوبلِ  ی جایزه کند: روزی که کامو فهمید برنده کننده را ثبت می دهنده و فاش اش در مورد سیمون وِی حکایتی تکان مقاله

پناه گرفت.  "وی"کرد، در آپارتمانِ بانو  نگاران فرار می ی عکاسان و روزنامه که داشت از دست گَلِه است، در حالی ادبیات شده

دالیلی زیاد، مصیبتی بود و آزمونی  داد، این افتخارِ خردکننده، به اش می شکنجه "ناباوری-خودْ"دانیم که برای کامو که  می

آورده بودش. کامو هم درست مثل مومنی که با   بود و از پا در اش کرده گیجکه به او اعتماد بنفس بدهد،  سخت: جایزه بجای این

ای ساکت را تجربه  شود، نیاز به مراقبه خود برای تاملی ساکت به کلیسایی وارد می شود، و خودبه کننده روبرو می بُهتی خیره

 وشت.ن کرد و می ای که سیمونِ جوان فکر می کرد: به تنهایی، در همان اتاقِ دیرینه

 

ها و ادبیات اسالو را  جا بود که دانشگاه کالیفرنیا، بِرکلی، کرسیِ زبان ، میوُش در ایاالت متحده ساکن شد، در آن1۹60در سال 

جلد شعر و مقاله، که  ۴0بیش از –کردن کار ادبی نشد  هایش برای دنبال به او پیشنهاد کرد. کارهای دانشگاهی مزاحم تالش

ی نوبل هم منتهی شد. بعد از سقوطِ کمونیسم و تا دمِ  به جایزه 1۹۸0تا باالخره در سال  –تحسین شدندهای مختلفی  با جایزه

                                                                 
 کند. نک: تامِس مِرتِن )مِرتون( مطرح می  اش، نویسنده و راهب تراپیست، ای به دوست آمریکایی میوُش این نکته را در نامه - 20۹

 Striving towards Being: the Letters of Thomas Merton and Czeslaw Milosz. Farrar, Straus & Giroux, New York, 

1۹۹۷, p. 6۸.     )مترجم انگلیسی( 

 Thomas)مرتون  تامِس .نزنند حرف عمر آخر تا بندند می عهد ها تراپیست . "میوُش چِسواف و مِرتون تامِس های نامه: بودن راهِ در تالش"در کتابِ  

Merton    ،1۹1۵-1۹6۸یک در. داشت مطلق سکوتِ سال 2۵ که بود آمریکایی کاتولیکِ راهبِ و عارف نظر،  نویسنده، صاحب و دار نام شناس ( یزدان 

  .درگذشت گرفتگی برق بعلت سالگی ۵۳سن در همایش
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  اش را بین بِرکلی و کراکو )در لهستان( گذراند. بعد از بیش از نیم قرن دوری، طبیعی است که وطنِ ، وقت200۴مرگ در سال 

ها گذراند، همان جاهایی که  اش را در آن تر زندگی ید که بخش بزرگفهم ای می های غریبه تر از سرزمین اش را غریبه خودی

 ی تبعید بودند. که در واقع میوه–اش را تولید کرد  های کار خالقانه بهترین نمونه

 

طور  که برای کامو هم همین اش داد، چنان ای به زندگیِ معنوی وسویِ تازه های سیمون وی، سمت کشف نوشته  برای میوُش،

ای را در  تواند ردیابی کرد )دوره هایش در دانشگاه می ها و حتی تدریس نگاری ی مقاالت، نامه این الهامات را در همه 210شد.

اش  گرفت، و بعدا به جلد ضخیمی از مقاالتِ منتخب در این باب الهام می "وِی"ی مانَویت برگزار کرد که مستقیما از نگاه  باره

 زبان لهستانی تبدیل شد(. به

 

اند  ی کافرانی که ذاتاً مسیحی در باره "وِی"شود. نظر  وضعِ مذهبیِ میوُش، هم قرینه و هم مخالفِ موضعِ سیمون وِی دیده میم

بندی کند. سیمون وِی میلِ شدیدی  خوبی جمع شان را به های هر یک توانست موقعیت و مسیحیانی که طبیعتاً کافرند، می

خود را از این امتیازِ پر برکت محروم  "وِی"د در مراسمِ عِشاء مقدسِ ربانی شرکت کند؛ داشت که به کلیسا بپیوندد تا بتوان

و  "کافران-نو"آمیزِ  در همبستگی و همدلی با وضعیت نکبت–211گی از آستانه ردّ نشد و بیرون ماند کرد: او با آگاهی و سنجید

کرد آن را ترک  ها آرزو می آمد و تحصیل کرد، و بیشتر وقت دنیا . میوُش، برعکس، در کلیسا به212نیز از سر ابراز شفقت با آنان

اش خالص شود، کلیسایی سیاسی و شووینیستی؛ و هم از شرّ   کند؛ آرزو داشت که هم از دستِ کلیسایِ لهستانِ کودکی

                                                                 
ای  اش شک داشت، و میوُش مسیحی خدایی خدایی بود که به بی ی مذهب جای چشمگیری در دوستیِ بین کامو و میوُش داشت. کامو بی مسئله - 210

 دو فانوسِ راهنمایی بود در مه. این  بود که به مسیحیت خود شک داشت. شک، دلواپسیِ مشترک هر دو بود؛ قطعیتِ رازآلود )عرفانیِ( سیمون وی برای

 کنم.(.  نهایت ساده می ای بسیار پیچیده را دارم بی جا مسئله )البته من در این

اش را به تامِس  ی اول نامه –نوشت را میجانِ در بند  وقتی که داشت–اش  ی کشف سیمون وی در دوران انزوای تلخ و آشفتگیِ عمیقِ روحی در باره

، ها ی این تر از همه مهم –ام کردند  ها کمک ام، چیزهایی و بعضی آدم یدی فرو رفتم. دراین نومیدی(: من به شدت در ناامop. cit., p. ۸مِرتون ببینید )

اش را  "های گزیده نوشته"همین خاطر، موفق شدم  تواند کمک کند و به هایش. بعد از آن متوجه شدم او فقط به من نیست که می سیمون وی با نوشته

 )مترجم انگلیسی( "صفحه ... ۳۵0کتابی با –ام منتشر کنم  ی لهستانی در ترجمه
دارِ دیگر  گور، سیمون وی(، دایاجینس آلن، رضا رضایی، نشر نی. در قرن بیستم، حداقل دو آستانه نشینِ نام )پاسکال، کیرکه سه آستانه نشین - 211

شناختند. شوایتزر و  کلیسا می حزب و خداپرستِ بی ها خود را سوسیالیست بی کازانتزاکیس و اینیاتسیو سیلونه. هر دوی این توان نام برد: نیکوس می

، مجتبی اعتمادی نیا، انتشاراتِ علمی فرهنگیْ های سیمون وِی رویارونشینان، سه گفتار در باب آرا و اندیشههم تا حدودِ زیادی ازین دست بودند. گاندی 

 ی موضع سیمون وِی نسبت به خدا و کلیسا به فارسی، کاری تالیفی و نه ترجمه. ی دیگری است در باره کارِ ارزنده
مان )تواناییِ  ی سلول انفرادی اش: مسخره است با اندازه شگفت! او به همین شدت، هم فروتن بود و هم مُصِرّ در پنهان سازیِ نبوغای است بس  نکته - 212

 متری! )نقل به اختصار و به مضمون(. ۴متری اما تو  فقط  100من سلول    مان( فخر بفروشیم، هوشی
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دید که نومیدانه در  ای را می غربی 21۳گراییِ پساشوراییِ که درونِ آن هم، همان کاتولیک–آورِ پروتستانتیسم  کاریکاتورِ مالل

   21۵زند. دست و پا می 21۴میان توفان

 

کند.  کرد و شاید همین تعریف باشد که او را خیلی شبیه سیمون وِی می تعریف می "حال بدبینی شوریده"زمانی میوُش خود را 

رنج را تسلی بخشد(، و نه   ) که "مشیّت"شان وجود ندارد، نه برای نوعی از  چرا که در برابرِ معمای شرّ، فضای زیادی در ایمان

 کند(.  )که رنج را همراهِ معنا هدیه می 216"وحدت و همبستگیِ اهل کلیسا"برای 

 

این تعبیر سیمون وی تحسین – "عشقْ تسلی نیست، نور است"ارزش و پستی از دین است؟  بخش، شکلِ بی آیا دینِ تسلی

کنند، وقتی  های فروتن چگونه آن را درک می دهد که جان نشان میکم  بخش باشد؟ دستِ برانگیز است؛ اما نور چرا نباید تسلی

سختی  حال البته به  کنند. با این یا قدیسانی دیگر شمع روشن می 21۷"مریم عَذرا"با خلوص و پرهیزگاری در برابر تصاویرِ 

اما،  21۸هایی که پاسکال باشد )ورزه ها تسلیم شده هرگز به این ورزه –با نبوغ شدیدش–مان  شود تصور کرد که فیلسوف می

  21۹آمد(. ها بدش نمی شخصاً از آن

 

    لیز سایمِن                                                                                                                     

                                                                 
ی کلیسا و جهان بیرون  با تایید دو پاپ، تصمیماتی در مورد رابطه 1۹6۵تا  1۹62یک از سال ُمین شورای جهانی کلیساهای کاتول بیست و یک  - 21۳

ای است از تالش کلیسا  کرد. این نشانه نظر بعضی ناظران، کلیسای تازه و پساشورا، دینی جدید شد که اصول اساسیِ کلیسای قبلی را رد می گرفت که به

های دنیای مدرن؛ هر  بخشیدن در برابر جذابیت الشی برای همساز شدن با واقعیاتِ جهانِ نو و خود را جلوهبرای رفع تناقضاتی که خودش حس کرده، ت

 است.  نتیجه و حاکی از دست و پازدن بوده چند که از نظر بعضی ناظران، بی
 ات.تر، و تالش برای توجیه تعارض های بزرگ و سراسری ی نو و تردید کوبنده های درهم طوفانِ پرسش - 21۴
ی  بست دوراهه و به این ترتیب به شکل خاصی بن–برد  شنبه می هایش را به مراسم روز یک برایش مشکلی بود، اما بچه  شرکت در مراسم عبادی، - 21۵

هایم را به  خدا هستم، بچه آورم. از من پرسید به نظر تو، آیا درست است که من )کامو(، که بی صحبتی را با کامو  به یاد می"کرد:  کامو را تکرار می

این مکالمه کمی بعد از دیدارم با کارل یاسپرس در بازلِ سوییس ]چیزی شبیه جشن تکلیف و مناسک گذار[ بفرستم.  "اولین عشاء ربانی"مراسمِ تبرکِ 

ها  شد. نظر او را در مورد تربیت کاتولیکیِ بچه هایم پرسیده بودم. یاسپرس جواب داده بود که به عنوان پروتستان خیلی هم به سمت کاتولیک انجام می

این ایمان فقط دادن دسترسی و ارتباط گیری با سنت کلیسایی باشد، باز هم کافی است، ها باید با ایمان خودشان بزرگ شوند، اگر  تمایل ندارد، اما بچه

. ۷۷-۷۸، صص "الفبای آشنایی با میوُش "توانند انتخاب خودشان را انجام بدهند. من هم جواب کامو را کمابیش به همین شکل دادم. بعد از  آن می

 )مترجم انگلیسی(
216 - Communion of the Saintsرود یعنی وحدت و همبستگیِ روحانیِ اعضای مرده و زنده و آسمانی و  ی افراد بکار می تی این تعبیر در باره: وق

بودیِ  کند و در رفاه و نیک کمک می  که مسیح سرِ آن است و هر عضو به خیر و صالح همه  ها بخشی از یک بدنِ رازآمیزند، ی این برزخی با هم. همه

 همه شریک است.
 ، در عربی به معنای گوهر سوراخ نشده.باکره - 21۷
21۸ - Pascal (162۳-1662ریاضی :) اند،  نشینِ کلیسا توصیف شده شناس. او و کیرکه گور و سیمون وی،سه آستانه فیلسوف، یزدان  دان، دان، فیزیک

 نشین، آستانه پذیرندش. نک: سه می دهند یا می اند، اما به پیامِ خود مسیح گوش اند( و وارد کلیسا نشده اند )تعمید نشده چون رسماً اشهد نگفته

  .1۳۸۹ ، نی:  تهران رضایی؛ رضا ترجمه ؛ الن دایاجینیس
21۹ - 11۵ , Lafuma ed.: pensée ۴1۸.Pascal, Pensées. Kaplan edition: pensée  )مترجم انگلیسی( 
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 ورزان است که در طرفِ جالدان نباشند ی اندیشه وظیفه

 

  

 آلبر کامو
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 گزاری سپاس و حق

 ام را به کریس فِیک ابراز کنم:  ام سپاس مایل

 ها برد.  اش بهره های ویراستاری باری دیگر، این کار هم از مهارت

 اس.ال.
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 فارسی پیوستِ مترجمِ
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 سیمون وی و ردّ احزاب، 

 220شانتال دلسول

 شناسی، زیر نظرِ گیزلال گاتبِرُد، در دفتر آرشیو کارِلینا زیباییمنتشره در سیمون وی، فلسفه، عرفان، 

 

عنوان پرستار خط مقدم )فکری که به ذهن  وی با آمدن به لندن برای فرود آمدن با چترِ نجات در فرانسه و کار به سیمون

به عنوان ویراستار  221ی آزاد ی داخلیِ جنبشِ فرانسه از طرفِ آندره فیلیپ در اداره 1۹۴2بود(، در دسامبر  خودش رسیده 

که بعدا  222را نوشت "ی وظایفِ پیشاروی بشریت ای بر روی بیانیه مطالعه"جا بود که در عرض چند ماه،  منصوب شد. در همین

خواهی و جنگِ   کردن برای اندیشه در تمدنی نو، که جانشینِ تمامیت ریشه 22۳گیرد. نام می "ها( کردن )نیاز به ریشه ریشه"

. از نگاهِ او اولی خطرِ جایگزینیِ دومی را ایجاد 22۴ای بود خواهیِ سرخ و قهوه مشغولِ پیشرویِ دو تمامیت ر باشد. او دلعیا تمام

مرج. دوران ما باید از تسلیم به این  و ی فاشیسم بغلتد، یا به کمونیسم، یا به هرج کند: فرانسه ممکن است یا به ورطه می

 و تمدنی معنوی را کشف کند. های دوقلو سرپیچی کرده  پرستی بت

 شد. نوشته می "کردن ریشه"توانست از روی  و ای کاش که قانون اساسی اروپا می

 

ی  گیرد و فوراً خود را در سکوی متفاوتی از بیانیه اش را پی می این نوشته، که آخرین کار سیمون وی است، اندیشه و اوج

ی رهایی و بیشتر در یقینِ تامّ ریشه دارد، از   ن سطح که کمتر در اندیشهدهد. ای حقوقِ بشر دوران انقالب فرانسه قرار می

زند که از آن  حرف می "نیازهای روح"گیرد. به همین دلیل است که او از  مسیحیت و کرامتِ انسانیِ همگانی الهام می-یهودیت

                                                                 
تاسیس کرد. رسما  1۹۹۳نویس. بنیادِ پژوهشیِ هانا آرنت را در  ، پاریس، فرانسه(، فیلسوف، مورخ سیاسی، و رمان1۹۴۷شانتال دلسول )متولدِ  - 220

 اند. منبع مقاله: ش لیبرالیسم سیاسی )و نه اقتصادی( و فدرالیسما کارِ آزادمَنِش معرفی می کند. دیدگاه اصلی خود را کاتولیک و محافظه

- -le-et-lwei-https://www.chantaldelsol.fr/simoneSimone Weil and the rejection of (against) political parties: 

politiques-partis-des-rejet/  
ی  های فرانسه بودند به رهبری ژنرال دوگل. پارتیزان داده  دولتِ در تبعیدی که فرانسویان برای آزادسازی فرانسه از اشغال هیتلر در لندن سازمان - 221

 ندره فیلیپ وزیر کشور این دولت بود.زدند. آ ها دست می ی زیرزمینی و جنگ علنی بر ضد نازی آزاد در خاک فرانسه به مبارزه
را مقدم بر   گذارد )وظایف بشری و مدنیِ شهروند(؛ چیزی که گاندی هم آن ای انگشت می دید سیمون وی بر نکته طور که بعدا هم خواهیم همان - 222

 خود، همان بشر را برخوردار از حقوقِ خود هم خواهد کرد.  آنْ خودبه داند و معتقد است عمل به حقوقِ بشر می
22۳ - L'enracinmenrt 
 ونیستی و هیتلریکم - 22۴

https://www.chantaldelsol.fr/simone-weil-et-le-rejet-des-partis-politiques/
https://www.chantaldelsol.fr/simone-weil-et-le-rejet-des-partis-politiques/
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، شرافت، تنبیه، آزادیِ 22۵مراتب ی، سلسلهکنم: نظم، آزادی، اطاعت، مسئولیت، برابر نیازها من فقط به فهرست زیر اشاره می

 عقیده، امنیت، خطر کردن، مالکیتِ فردی و جمعی، حقیقت.

 

چه که در دورانِ مدرن نایاب  دارند تا با کرامت زندگی کنند. اما آن  ها به هر دو نیاز کردن معکوسِ رهایی است. انسان ریشه

 226ی رشد و پیشرفتْ بعدا اندیشه"گیر است:  از حد، بسیار سخت بیش بودن است. سیمون ویْ در برابر رهاییِ دار  است ریشه

حرمتی  دنیوی و از معنا خالی شد؛ و حاال دیگر سمّ زمانه است )...( اصلِ جزمیِ رشد با تبدیلِ نیکی به عنوانِ مدِ روز به آن بی

ای و در  و به جاهایی، در خانواده ای نیاز دارد، به کشوری "گذشته"ی و "فرهنگ"داشتن در  زاد به ریشه آدمی .کند می

خاطر است که سیمون وی مدعی است که معلمان  ی ریشه دارد )به همین"دین"ای. انسان در  های گزیده یا ناگزیده گروه

 ی خدا و مسیحیت صحبت کنند، چرا که دینِ کشور است(. اند در باره موظف

  

نیاز به "ها انگشت گذاشتم، چرا که سیمون وی در دو کتابِ  گروه کردن در  اختصار بر روی موضوعِ ریشه جا به من در این

هایی که هر  کند، نوشته از آن هم دفاع و هم انتقاد می "ی احزاب ی برچیدنِ همه یادداشتی در باره"و  "کردن( ها )ریشه ریشه

 اند. های فیلسوف دو در بینِ آخرین نوشته

 

 ۷یعنی که  -شود منتشر می 1۹۵0ی  در فوریه 22۷"ی میزگرد مجله"ظاهراً در  "ی احزاب  ی برچیدنِ همه یادداشتی در باره"

شرحی بر روی   ، که استادش بوده، بوده. تقریباً بالفاصله، فیلسوف آلِن چاپ نرسیده سال پس از مرگ سیمون وی هم هنوز به

چون همیشه از این دانشجوی برجسته  کند، اش را دوباره ابراز می کند. آلِن تحسین این یادداشت در همان مجله منتشر می

نویسد   شود که بحثِ آزادیِ جان )ذهن( از آنِ خودش )آلن( بوده. آلن می کند، و دوباره متوجه می کرده. او قبول می حیرت می

اندیشه را انسان در آنْ بیانِ آزادیِ شخصیِ   در واقع، "ی فکریِ خودم را دریافتم.   با خواندن این متنْ فضای فکری و خاطره"

عنوانِ دانشجوی با استعدادِ آلن  ی مریدان و سرکوبِ افکار عمومی مخالف است. سیمون وی به شدت با همه بیند که به می

 شد.  می شناخته 

معنا که شر  پذیرفت، به این ی رادیکالیسمِ شرّ را می کرد، دیدگاه کانتی در باره ی شر نگاه می که به مسئله سیمون وی وقتی

طورِ کامل از وجودش پاک شود،  تواند به است، و هرگز نمی "تافته هم"شناسانه با انسان  شکلی مردم ار است، بنابراین بهد ریشه

                                                                 
22۵ - Hierarchyفرمانی )در برابرِ نظام افقیِ همتایان( به : پایگان، هیربَدساالری، نظامِ گوش 
 منظور بعد از دورانِ مدرن است. - 226
22۷ - La Table Ronde  
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های انسانیِ خاص و جناحی دیگر  کند و نه بینِ گروه اند که شرورند. شرّ درونِ هر انسانی النه می یا ادعا شود که فقط یک گروه

گرای  طور حامیانِ مانوی  خواهیِ هیتلری و کمونیستی باور داشتند، و همین که هر دو تمامیتها )یعنی همان چیزی  از گروه

شکل بود که  اند(. او به همین اند که حاملِ شرّ مطلق ای به زمین های فرودآمده کردند قصابانِ نازیْ شیطان امروزین که فکر می

 می کرد.  انداختند مقایسه ها راه می شرّ نازی را با شرّی که رومی

 

تواند فاعلِ جنایاتِ هولناک شود، و  دنبال این پرسش بود که آدمِ معمولی در چه شرایطِ رازآلودی می به  بعد، طبعاً از این به

ها  ، یعنی با ناتوانیِ او در مبارزه بر ضد فرمان22۸کند کار است که فرد را به جنایت وادار می داد که تعلق به گروه خالف جواب می

کند؛ یعنی به نفوذ گروهی که در آن  می  حمله "وحشِ بزرگ"به نفوذِ تمام قوا های گروه. او با تکرارِ تعبیرِ افالطون، با  هو دیدگا

کند )ما تعبیرِ افالطون را به یاد داریم که  خود را خفیف می "پیروی از دیگری"دهد و با  اش را از دست می فردْ شخصیت

 (. "کند ... ن در برابرش مقاومت میچه که انسانِ جوا آن "گوید:  می

 

ی الگوی  پرستی است. ما مفهوم وطن را بر پایه است، که بت گرایی، سرزمینِ پدری به یک مطلق تبدیل شده در دوران ملی

نیست، مقدس نیست، چون هیچ ملتی مقدس نیست )این همان  "ابدی"پرستانه. فرانسه  ی مدلی بت برپایه  ایم، رومی ساخته

 ست که آلمان برای خودش قائل است(. چیزی ا

 

رود  جا پیش می کند. در سطح جمعی، او تا آن این دیدگاه همان جایی است که توانِ گروه را برای داشتن چنین باوری رد می

گروهی  کردن(. اگر حفاظت از آزادیِ اندیشه نیازمندِ این است که قانونْ ابرازِ عقیدهِ گروه را ممنوع کند )ریشه"گوید  که می

کشد و وجدان و   شود که فرد را به زنجیر می ی تبدیل می"جانور بزرگ"جاست که به  کند، همین می "فکر"ادعا کند که 

 کند. اش را منحرف می خودآگاهی

 

از  گیرند )و در واقع در زندگیِ سیاسی شهرهای ایتالیا گوید احزاب از انقالب فرانسه و از نفوذِ انگلیس ریشه می در ادامه می

ی  شدند که طبعاً باید در سایه هایی صِرف دیده می شکل فرصت اند(: این ساختارها، به میالدی به بعد جا داشته 1۴قرنِ 

کند: هر چیزِ  دلیل این که نهادی موجودیت دارد، از آن دفاع نمی شدند. سیمون وی هرگز به شان بازبینی و اصالح می مشروعیت

                                                                 
تعبیر حقوقی    یِ مسلط اند و بهزا  کامالً دچار ناهنجاری روانیِ آسیب -1دستِ این افراد هم انجام شود که  جنایت ممکن است حداقل به - 22۸

ِ پیروان دچار  کار، و تاثیرگیری/ تاثیرگذاریِ متقابل از/بر گروه بخشی از دستوردهندگان یا عامالنی که در عینِ وابستگی به گروهِ خالف -2اند  "مجنون"

طوری که صمیمانه رسالتی جهانی یا  کند، به ول نزدیک میشدت به گروه ا ای هستند که آنان را به انواعِ توهمات شدیدِ ایدئولوژیک و آرمانی و غیره

 زنند.  اند و با این توجیهات دست به جنایتِ مقدس می محلی را برای نجاتِ پیروان یا نجاتِ جهان برای خود قائل
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(. خودِ  ساالرانه اند برای کارکردِ دموکراتیک )مردم اش زیرِ سوال برود. احزاب ابزاری مناسبت ْساخته باید با توجه به انسان

عنوانِ قدرتِ اکثریت، چیزی بیشتر از ابزاری برای دولتِ عادل نیست، بنابراین دلیلی وجود ندارد که با آن مثل  دموکراسی، به

 ت تبدیل خواهد شد )استداللی بسیار مدرن(.صورت، به ب ی مطلق برخورد کنیم، در غیر این یک پدیده

 

بود که گروه کمتر  ترها گفته های منصفانه از طرف اکثریت است. ارسطو قبل فرضِ گرفتنِ تصمیم مشروعیتِ دموکراسی بنابه

حق دخالت  که از زمانِ سَن بِنِدیکتْ دولت بنا به قانون –های مسیحی هم  احتمال دارد اشتباه کند تا یک آدمِ تک. در صومعه

استداللی مطرح بوده: راهبان  -شده ای تعیین می شان به روش انتخاب شورای فرقه های   مدیره ها نداشته  و هیئت در آن

هم از  "بخشِ بهتر و بزرگتر")و نه سَنَد( باید توجه کرد. تعبیرِ  "نشانه": به "ی سالمتِ عقلی است تعداد، نشانه"گویند:  می

  2۳0به رسمیت شناخته شد. 11۷۹های شورای التِرَن در سال  ر نشست، و د22۹رایج شد 11قرن 

 

عبارتِ دیگر، اگرکه  بگیرد. به  تواند عادالنه تصمیم  هدایت شود نمی 2۳1اما سیمون وی معتقد است اکثریت اگر که با شورِ جمعی

. "کند رِ جمعی تولید میحزب ماشینی است که شو"جاست که  ها باشد. اما مشکل در این شورِ جمعی عاملِ هدایت رای

 کند. محروم می 2۳2کنند که آنان را از آزادیِ روح شان فشاری وارد می عالوه، احزاب بر روی اعضای به

 

های  های شخصی یا هوس خود نِشاندنِ اولویت کند، منافعی که با سرِجای شورْ امکانِ درک و دیدنِ منافع عمومی را ناشدنی می

 توانند درک شوند. فردی می

 

 "وحشِ بزرگ"سازی( با تنها گذاشتنِ وجدانِ فردی در میدانِ مبارزه با  فشارْ )چیزهایی مثلِ تبلیغاتِ سیاسی، آموزش، برده

 شود.  سازیِ وجدان می مانع تصمیم

                                                                 
ی  ها، و بعد، مصوبه ارسطو، بعد صومعهکند. اول  های تعیین حاکم یا شورای حاکمیت و حکمرانی را در تاریخ مرور می  نویسنده مراحل تحولِ شیوه - 22۹

اما در هر صورت بر   کرده، های مختلف، معانیِ مختلفی پیدا می ای کلی بوده که بهتر و بزرگترش، در عرصه ، قاعده"بخشِ بهتر و بزرگترِ"شورای التِرَن. 

داده. مثال در موردِ شورای صنفیِ  ورود به جمعِ حاکمیتی را می ها یا افرادِ خاصی بلیتِ اساس وزن و تمایزِ طبقاتی، صنفی، اجتماعی و ... ، به گروه

 معنای گروهی کوچک با قدرتِ اقتصادی و سیاسی بوده.   ترین، و بزرگتر به مند  شهری خاص، بهترین یعنی ثروت
(، تصمیماتی 1۵1۷)تا   سال ۴00ود در طی شد و در پنج نشستِ خ ی التِرَن در رم برگزار می شورای کلیساییِ التِرَن، در کاخ اشرافیِ خانواده - 2۳0

 ها گرفت.      تاریخی برای کاتولیک
2۳1 - passionاش )که باعث رحمت  داند( و نیز در عرفانِ ویژه اش می ی احزاب )که عاملِ زحمت : شور. تعبیری کلیدی در این بحثِ سیمون وی در باره

 ها  ایده با نیست، تامل و سنجیدگی و خرد آن ی پشتوانه که است احساساتی و هیجان و وقش از حاکی که است چیزی آن هر آن، از داندش(. منظور می

. است اندوه و حسرت و پشیمانی اوقات، اکثرِ در هم اش نتیجه. کند می عرق هم زود و آفریند می گرما و کند می تب زود. دور ها عینیت از و شود می بیدار

 .است جمعی گاهی و فردی زیست در ضروری ای پدیده و کند، می عمل آن کمکِ با گر کنش که است روانی حیاتیِ انرژیِ شور، دیگرِ کاربردِ
2۳2 - spiritو جان و وجدان است. "روح و روان"جا مترادفِ  : که در این 
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هم  خودشان، بهاست، طبعاً در برابر انتقاد گشوده و باز نیستند. در بینِ  زده  آنان صدمه ای که از قبل به احزاب، به علتِ نابخردی

باشد،  اصال وجودِ خارجی ندارد )یا اگر هم داشته  ی جمعی که اندیشه اند، چون آدم باید با دیگران فکر کند: در حالی مظنون

وگفت است و این همْ دیگر اندیشه نیست(. این وضعْ یادآورِ همان تمثیلِ مشهورِ افالطون است: در آن تمثیل این فرد است  گپ

زدا است، چون  کند، نه فضای باز را به سوی غار؛ برای او، گروهی فکر کردنْ انسانیت طرفِ فضای باز ترک می را به 2۳۳که غار

است وانمود شود که  ی بدونِ خودآگاهی هیوالوار است. بنابراین مسخره فقط خودآگاهی و شعورِ شخصی وجود دارد، و اندیشه

پس، فقط به باال  تواند فکر کند: ازین ند درون گروه فکر کند. هیچ حزبی نمیتوا حزبی آموزه و اصولِ عقاید دارد، چون فرد نمی

ترین  باشد. و آگاهانه در پیِ سرکوبِ جزیی تواند داشته کند، چون هدف دیگری نمی اش فکر می بودن رفتن و افزایشِ تهی

 ریک کند. های خود ش بود تا آنان را در طرح ی فردی در بینِ اعضایش خواهد های اندیشه نشانه

 

توانست چیزی  شد، نمی اگر شیطان مامورِ سازماندهیِ زندگیِ اجتماعی می"اند:  های دروغ و فقرِ روح بنابراین احزابْ مدرسه

  2۳۴"تواند خیرِ ناب باشد. بازداشتنِ احزاب تقریبا می". یا: "آمیزتر ازاین طرح تصور کند تر و نبوغ استادانه

 

دوْرِ یک سری اصولِ اعتقادی )یا اصطالحاً آموزه و  ارزش است عضویت در گروهی است که به  چیزی که در نظر سیمون وی بی

در هر  2۳۵کند. معنای دقیقِ کلمه، عضویتِ در حزبی سیاسی را با عضویت در یک کلیسا مقایسه می اند. او به دکترین( جمع شده

ی چیزهایی که انتظار  شود، بدونِ دانستن همه عتقد مییا باوری به شکلِ دربست و کلی م  ای، دو مورد، فرد فقط به اندیشه

 . 2۳6خبر است ای که گاهی شخص از آن بی نداده سری اتفاقاتِ رخ نامه و تاییدِ پیشاپیشِ یک رود که پیش بیاید، شبیه اعتراف می

 

ای آزادیِ کاملِ اعضایش در جا ختم شد که پیشنهادِ ممنوعیتِ قانونیِ هر گروهی را بدهد که جایی بر نگاه او به احزاب به آن

 دهد.  حتی بر ضد گروه را نمی -و در صورتِ لزوم-اندیشه و عملِ آزادانه در جایی دیگر 

 

                                                                 
 تر، تمثیل غار افالطون در سایت آدابکده.  پدیا، تمثیل غار. شرح مفصل است. برای اطالعِ بیشتر، نک: ویکی "غارِ افالطون"اشاره به تمثیل  - 2۳۳

 
 "برچیدنِ ..."هر دو مورد، به نقل از  - 2۳۴
های(  های )فرقه ید، رسما خود را عضو یکی از شاخهدر فرهنگ مسیحیِ اروپایی و آمریکایی، اهل تدینِ مقید به آیین و مناسک، با غسلِ تعم - 2۳۵

 ی رقیب و مجاور.  دهم محصول( به همان شاخه باید داده شود و نه به شاخه شوند. زکاتِ عُشریه )یک نام می کنند و عمال ثبت مسیحیِ معین )کلیسا( می
ای که بدون اطالعِ  شود یا نوشته بلی، فعلی و آتی به گردن گرفته میهای نادانسته ی ق ها و هزینه امضا که با آن، مسئولیت درست مثل چکِ سفید - 2۳6

های  که از انبوه جزم آن   پیوندد، بی شود، به کلیسای مدعی می ای اعتقادی یا الوهی می ی نکته شود. فرد شیفته اش در پایین امضا می دقیق از تعهدات

 دیگرِ آن کلیسا خبری داشته باشد. 
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ی جنگِ دومِ جهانی ببینیم. الزم است بدانیم  توانیم نگاهِ اروپایی را به احزاب در میانه ی خود بود: می سیمون وی دخترِ زمانه

شده در احزاب  پذیرفته "های دمکراتیکِ مفت حرفِ"ها  که در آن –بود  را خوانده 2۳۷ادیِ ساالزارکه او چند عنوان از متونِ اعتق

آورند،  هایی که شادمانی و فراوانی می های انقالبیونِ بیکار، پروژه ، طرح2۳۸های کوچک روی برای زدوبند دهد: پیاده را شرح می

  های مختلفِ تبارگرایی، به ها و ترکیب ، شکل2۳۹های دوستانه کابینه اند، ی رسمی منتشر شده این دلیل که در روزنامه  فقط به

متونِ  2۴0شود. خلق می "نظم و نور"و خودجوشْ از آن   مقدمه ومرجی که بی ها و آفریدنِ هرج گذاریِ پست و مقام اشتراک

وحوشِ  اصال جایی در حول توانسته کنم که سیمون وی می . فکر نمی2۴1ی موسولینی پیدا شود تواند در پرونده مشابهی هم می

نصیب  باشد که در آن دوران تقریبا هیچ کشوری را در اروپا بی ضد دموکراتیکی داشته 2۴2گرای رسته-جریانِ فاشیسمِ

بود. اما نظرش در آن دوران غریبه نبود، حتی اگر به شکلی کامالً خاص ارزیابیِ مطلق وجدانیِ شخصی و تشکیکی به  نگذاشته

 مشروعیتِ نظرگاهِ سیاسی باشد. 

 

هم آمدنِ مردم نبود،   راسی نبود، بلکه حفاظت از آن بود. نقدِ او برای جلوگیریِ از گردِها مبارزه با دمک اش از بیان این هدف

جا صحبت  چون وقتی که حرف از شکوفاییِ دوستی و همبستگی باشد، گروهْ ریشه و بنیادی بهداشتی و سالم دارد. اما در این

هایی است که از منافع مشترک، مسائلِ صریح، عینی و    ههمین دلیل، ترجیح او گرو جاست. به از حفاظت از آزادیِ روح در همه

هایی که ریشه در گذشته  گذارد )جمع های صنفیِ قدیمی ارج می همین دلیل به سندیکاها و انجمن کنند. به بالواسطه دفاع می

های  فعالیت قادر نیستند 2۴۳شده از سوی حکومتِ ویشی های صنفیِ تشکیل خورد که انجمن و فرهنگ داشتند( و افسوس می

ی ویشی، انحصاری و  های صنفیِ دوران جنگ، از نوعِ ساالزاری آن مثلِ نمونه سندیکاییِ واقعی را سازمان بدهند )انجمن

شان  کنند که همگی ای دفاع می های مذهبی یا گروه 2۴۴های اعتقادمندی مثل جِی اُ سی ها از گروه اجباری بودند(. این انجمن

                                                                 
سال حکومت  ۳6داری )مثل ماکیاولی(، با  مرد پرتقالی، متحد موسولینی، دارای نظریاتی در حکومت (، سیاست1۹۷0-1۸۸1)آنتونیو ساالزار  - 2۳۷

 آمیز از اوست. گرا. کتاب انقالبِ صلح دیکتاتوریِ رسته
های حزبی پیدا کند. این  گیری میمهای مخفیانه، دستِ باال را در تص کند با یارگیری منظور دعوتِ این یا آن عضوِ حزبی است که تالش می - 2۳۸

 ها پوششِ کار هستند. روی پیاده
 شوند. ی دوستان تشکیل می هایی است که از حلقه "هیئتِ دولت"منظور  - 2۳۹
 20۳، ص. 1۹۳6آمیز، آنتونیو ساالزار، ناشرفالماریون،   انقالب صلح - 2۴0
فسادهای جاریِ حزبی شروع  کرده بودند، اما برخالف سیمون وی به فاشیسم منظور این است که هم ساالزار و هم موسولینی هر دو از نقدِ  - 2۴1

 ی ضد فاشیسم در اسپانیا.   عنوان نمونه حضور در جبهه ی مقاومت بود، به رسیدند؛ چیزی که سیمون وی در برابرش آماده
های صنفی مثلِ  است که طرفدارِ سازماندهیِ جامعه بر اساس گروه گرایی ایدئولوژیِ سیاسی گرا بود. رسته فاشیسم موسولینی و ساالزار، از نوع رسته - 2۴2

ی منافع مشترک است. این دیدگاه معتقد است که وقتی هر گروهی نقش خود را درست انجام بدهد،  های کشاورزی، علمی، و صنفی  بر پایه انجمن

 کرد، درست مثل بدنِ انسان. جامعه هماهنگ عمل خواهد
ی فرانسه در جنگ دوم جهانی به رهبری مارشال پِتَن. این حکومت تا حدّ زیادی باید   ی هیتلر در مناطق جنوبیِ اشغال نشده الحمایه حکومت تحت - 2۴۳

 داد. به آلمان باج سیاسی، مالی و اجتماعی و نظامی می
2۴۴ - JOC  یاYCWی کارگریِ جوانان در بلژیک بنیان  عنوانِ سندیکا زف کاردین بهالمللی است که کشیش جو : کارگرانِ جوانِ مسیحی. سازمانِ بین

 اش ژوک بعدها، اصطالحِ ژوکیسم یا ژوکیست را رایج کرد. اسم فعلی را پذیرفت. اسم فرانسوی 1۹2۴گذاشت؛ این سازمان از سال 
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هر چه هم -کند که گروه  لیت دارند که در زندگیِ عمومی مشارکتی نداشته باشند. او این امر را رد میی فعا  به این شرط اجازه

  .دست و پای فرد را ببندد، او را از بیانِ خود و نظرش محروم کند و نگذارد که گروه را ترک کند -که باشد

 

های اقتصادی دفاع  های خودگردانِ بنگاه . و از کارگاهها بخصوص در کارخانه  کند، ها را ردّ می در کل، محصور کردنِ انسان

جای  داد که به ای ایجاد کرد و در آن به کارگران امکان  در دوره 2۴۵یِسان دیبُویکند، یعنی امثالِ واحدهای کوچکی که  می

احتمالِ فروپاشیِ کارگر مند ساز که  بندیِ مشخص و توان کار تکراری چند تایی از کل کار را انجام بدهند، کارهایی با مرز یک

 کردند.  ی خط مونتاژ را بسیار کم می در زنجیره

 

، وقتی که در 1۹۳0ی  های دهه و در سال 1۹20ی  اش در این زمینه از اول تا دمِ آخر عوض نشد. در اواخرِ دهه دیدگاه

جای عملِ واقعیْ حرف  هایی که به  وهکرد، یعنی با گر ها با احزاب مخالفت می ، مقاالتی نوشت که در آن2۴6ها فعال بود سندیکا

 توانستند فعال و مشروع باشند.  کردند، از نظر او می ای عمل می ها به این دلیل که حرفه زدند. سندیکا می

 

گوید که نمایندگانِ مردم نبایستی  می 1۹2۹یا  1۹2۸به سال  "وظایف نمایندگانِ مردم"ی  نشده از نوشته در بخشی منتشر

ی عمومی را باید اِعمال کنند  وقت فقط اراده باشند، بلکه در همه  دورِ اصولی اعتقادی متحد شده بدهند که بهگروهی تشکیل 

های اعتقادی تئوریزه کنند. نمایندگان الزم است جدا از هم و منفرد  شان را به شکل اصول و آموزه گاه اندیشه که هیچ آن   بی

های  شان مرتبط باشند، یعنی با حوزه دهندگان هم جمع نشوند، و فقط با رای شدت ضروری دورِ جز در موارد به باشند، به

 اند. ی کوچکی که به آنان رای داده انتخابیه

 

اش  ، در پاسخ به پیشنهاد دوست1۹۳۸به سالِ  "، غیرسیاسی و الزامی2۴۷در باره سندیکالیسمِ تَک "ی  نویسِ مقاله در پیش

های  تکِ گروه شود که جایگزینِ تک جو برقرار می های منفعت اجتماعی با نوعی از گروه دهد که آشتی و آرامشِ دِتوف، شرح می

اند هرگز قابل  هم حرارت گرفته "شور"شود، اما اصولی که از  تواند تاخت زده منفعت همیشه می"شوند، چون  می  سیاسی

شود. در عینِ حال، وقتی که  و خِرَد ضعیف میکند و قضاوت  کنند، شور رشد می ها رقابت می . وقتی گروه2۴۸"مصالحه نیستند

                                                                 
2۴۵ -  Hyacinthe Dubreuil: توجهی به وجوه فکری، اخالقی و عاطفیِ  از بیی سازمانِ کار داشت و  سندیکالیست فرانسوی که نظراتی در باره

 کرد. سازمانِ کار انتقاد می
 .سالگی به بعد بیست ی  دهه اوایل - 2۴6
 سندیکالیسم مستقل، ناوابسته و غیرِحزبی - 2۴۷
اش  شترکی برسند که نتیجهی م زنی کنند و نهایتا به نقطه توانند بر سرِ منافعِ عینی با هم چانه اقتصادی می-های رقیبِ اجتماعی یعنی گروه - 2۴۸

 آرامش و آشتی است، اما مصالحه بر سرِ اصولِ همراه با شور ناشدنی است.
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تواند قیمت خیلی باالیی باشد  قیمتِ امید، و این می خرد، اما به فقط و فقط منفعت در نظر گرفته شود، فرد صلح و آشتی را می

شور را سرکوب توانیم  نامید(. ما نمی می "زندگی از سرِ عادت"چیزی باشد که ساالزار  که نتوان پرداخت )شاید این همان 

کنشِ "تر هدایت کنیم. او منتقدِ دیدگاهِ سندیکای اجباری بود که در آنْ  را به مجرایی مناسب  توانیم آن کنیم، فقط می

: سندیکاها حتی اگر انقالبی هم باشند، باید به امید و زیباییِ عشق فرصتِ ابرازِ 2۴۹آوَرَد خود را به شکل شغل در می "اجتماعیْ

 وجود بدهند.

  

 

کند که همین خصلت،  اند، و قاطعانه ادعا می ی اتحاد شوروی خورَد که سندیکاهای فرانسه سرسپرده در آخر افسوس می

 شد.  شان خواهد  ی آشیل پاشنه

 

گیریِ درخشان و  ، نتیجه"ی احزاب ی برچیدنِ همه یادداشتی در باره"ی  ی خود در باره در همین باره، آلن به نوشته

ی آلن، حزب کمونیست  به گفته "حماقت و تباهیِ احزاب را به کمال رساند. 2۵0حزب کمونیست"کند:  ضافه میای ا غیرمنتظره

نویسد. یا  و این را به طعنه می ""ای سر دهد یا دور شود چه این که طرف نغمه"کند،  کند، و هیچ بحثی را تحمل نمی فکر نمی

طور  است )همان حرمتی کرده ت دقیقا به خودِ مفهومِ حزب جفا و بیشود که حزب کمونیس اگر ترجیح بدهید، بهتر است گفته

حرمتی و جفا به کار، به همبستگی، به  که به خیلی چیزهای دیگر کرده، و حتی با ظاهری زیبا، اما با تبدیل آنان به هیوال: بی

  2۵1حرمتی کرد.( ی سرزمینِ پدری بی برابری. نازیسم هم، به اندیشه

 

ارزش کرده  زیر یوغِ شوروی رفتنِ حزبِ کمونیست و سندیکاهای فرانسهْ کارشان را در چشمِ سیمون وی بیرسد که  نظر می به

خواه زیست، فضایی که فقط  تمامیت-اش را در فضای پیشا گرایی، دموکراسی ی محصور در بین دو تمامیت است: فرانسه

های زنجیرِ  کننده نشان بدهد: آزادیْ گزینشِ رنگ و گمراهتوانسته کارکردِ خودِ دمکراسی را حاشا کند و آن را نادرست  می

 بندگیِ خود را شخصاً به گردن گرفت. 

خواست  کرد، همیشه می های دیگر امضا می ی سندیکا یا فعالیت ای یا طومار مشترکی را در زمینه وقتی سیمون وی بیانیه

  شکلی که با تمامیِ آن موافق باشد ... . خودش آن را بنویسد، به
                                                                 

 داند و نه اجباری. آید که اشاره به راه ساالزار است، در حالی که سیمون وی، سندیکا را فقط واجب و ضروری می به نظر می - 2۴۹
 حزب کمونیستِ فرانسه - 2۵0
2۵1 - Simone Weil, by Alain, in Note on the general suppression of political parties of Simone Weil, Climats, 

2006, p.۷۵ . 
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 در حالی که به حزب کمونیست نزدیک بود، اما هرگز به آن نپیوست. 

 

دانانی بود تا ردّ یا  کرد و دنبال الهی قابلِ درک است که چرا تا آخرین نفس، در ورود به کلیسای کاتولیک هم تردید می

کردنِ خود از طلبِ  ندْ محرومشو پیوستن به گروهی که به دورِ آموزه یا اصولی اعتقادی جمع می 2۵2شان را بسنجد.  قبول

حسی که انسان را به مواد مخدّر  کند: تحرکی شبیه  می نزول "وفاداریِ بی اندیشه"حقیقت و تواناییِ بیانِ آن است. حقیقتْ به 

  2۵۳کارها رایج! اند و این کند و به قولِ او، در حالی که مواد مخدّر کامالً ممنوع معتاد می

 

کند که دموکراسیِ  هنگام تاکید می کند( و هم گرایی دموکراسی را شکوفا نمی او دموکرات است )متاسف است که شوروی

خاطر دموکراسیِ یونان  ی خود، او شاید دختر دوران افالطون هم باشد، و به حقیقی وجود ندارد. در حقیقت بیش از دخترِ زمانه

 گیِ تلخی هم دارد. اش سرخورد سامانیِ بعدی و آشفتگی و بی

 

است شبیه مهارت  اشْ از افالطون هم الهام گرفته. از نظرِ افالطون، سیاست دانشی توان پذیرفت که اصلِ بینشِ سیاسی اما می

( Polis( و شهری کوچک )Oikosای بزرگ ) فرقی ذاتی بین خانه")بنابراین قابل مقایسه با کارِ پزشک یا ناخدای کشتی(، و 

سیاست فقط شِگِرد است و فنّ؛ "نویسد  موراس می ِ"اول از همه، سیاسی"ی  نوشته وی در انتقادش از سیمون "نیست.

 "بنیاد-باور"و  "تصادفی"های  بینی . در این حالت، اگر سیاستْ گفتگو و بحثی در بینِ جهان"ی از فرایندهاست ا مجموعه

 کند.  گراییِ حزبیْ دیگر  معنایی و ضرورتی پیدا نمی نباشد، کثرت

 

ای  باید به تنوعِ تفاسیری از مسئله  گذاریِ دموکراتیک، رسد که سیمون وی به این واقعیت توجه ندارد که سیاست نظر می به

های جهانی را بسازند، چون  توجه است که این تفاسیر باید بینش شود؛ و به این نکته هم بی تکیه کند که در جوامع مطرح می

چه که برای او مهم است  ن شان بازنمایِ بنیادیِ هر دمکراسی است. آ سازند که بحث در باره ممکنی را میهای  ی تنوعِ آینده پایه

 کند، وجدانی که عاشق حقیقت است.  ای است که در وجدانی سالم طلوع می حقیقتِ نورانی

 

شخصی است؛ بصیرتی که باید فقط از  راهیِ بصیرت و خودآگاهیِ ی اساسی برای او، دامن نزدن به محرومیت و گم بنابراین نکته

                                                                 
 ای از این تالش بوده. کتابِ نامه به یک کشیش نمونه - 2۵2
 اشاره به پیوستن به حزب و کلیسا. - 2۵۳
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شان بر مبنای عینیات و  تواند بدون احزاب پا بگیرد، احزابی که نمایندگان نورِ درونی اطاعت کند. اما دمکراسی چطور می

آیا با آن  2۵۵گیریم؟ های خودمان می طور که هر یک از ما در زندگی گیرند، درست همان تصمیم می 2۵۴"مورد-به-مورد"

 رود؟  حزبِ او اصال کاری هم پیش می بیدموکراسیِ 

 

گذارد: او باید از دولت اطاعت کند، حتی  شهروند انگشت می 2۵6بودنِ نهادها بر روی وظایفِ سیمون وی، بیش از کارکردی 

نی از حدّ و حصر از حاکمیت اطاعت کنیم، تا زمانی که وجداناً حس کنیم ملزم به نافرما گاهی بر ضدّ خود و میلِ خود. باید بی

ی است جانشینِ خدا، بلکه به این دلیل که قوانین "بت"معنا که حاکمیت   این ی است مقدس، نه به"الزام"این  2۵۷آن هستیم.

اطاعت کند  2۵۹خاطرِ خیرِ همگانی، از نظرگاهِ خود انسان بهتر است به 2۵۸تَرَند. حق های ما ذی ی اعتبارات و ارزش نسبت به همه

به وجدان خود لطمه بزند. چرا که در اطاعت از خود،  260تصمیم به دیگری و گرفتنِ تصمیمِ مشترک که با واگذاریِ حقِ تا این

ماند )مگر این که توجیه مشروعیتِ دستور ناممکن باشد، که در این صورت الزم است  نخورده می دستِ کم وجدان دست

 نافرمانی کند.(. 

 

                                                                 
 موارد عینی - 2۵۴
ی نسل هاست.  ابر نویسنده، سیمون وی و آلن قرار دارد، بلکه در پیشاروی همهتنها در بر این بحثی است بسیار جدی، و سوالی است که نه - 2۵۵

روشن   هایی مدون، اند که برای این پرسش آخر پاسخ اند، اما به صراحت هم تالش کرده جا آمده متفکرینی همزمان با سیمون وی، و بعد از او، با او تا این

بوکچین که هر دو در عینِ پافشاری بر دمکراسی، به نهادِ دمکراسیِ نمایندگی و ساختارِ حکمرانیِ  و عینی پیدا کنند؛ افرادی مثلِ گاندی و مورِیْ

حل هم  بینند و راه شده، مسئله را طورِ دیگری می ی تمرکززدایی ملت نقدِ رادیکال دارند، و با تاکید بر خودگردانیِ مستقیم و داوطلبانه-متمرکزِ دولت

  /ECgfOR2https://bit.lyکنند:  معرفی می
زند. گاندی هم یکی از معدود کسانی است که صریحا به این وظایف  از این نکته حرف می 1۹۴۳، بشر ی وظایفِ درآمدِ بیانیه-ها نیاز به ریشهدر   - 2۵6

ی شما را هم به دقت  گوید: تلگراف شما را دریافت کردم. پنج مقاله ج ولز میاست. او در پیامی به هربرت جر تاکید هوشمندانه و راهبردیِ بیشتری داشته

چه  ی حقوقِ بشر، منشوری بهتر از آن توانم در باره کنم که می عرض برسانم که شما در اشتباه هستید. چنین احساس می مطالعه کردم. اجازه بدهید به

تواند ضامن اجرای مُفاد آن باشد؟ اگر پاسخ شما این است   ی آن چیست؟ چه کسی می فایدهاید فراهم کنم. ولی پرسش این است که  شما فراهم کرده

اید ]دمیدنِ شیپور از سرِ گشاد[. پیشنهادِ من  باید بگویم که موضوع را از آخر به اول شروع کرده کنند،  که تبلیغات یا آموزش عمومی چنین کاری را می

گونه که بهار در  همان  شد، دهم حقوقِ بشر هم به دنبالِ آن ظاهر خواهد در این صورت قول می  شروع کنید، "بشر وظایفِ"این است که کار را با منشورِ 

نشاندنِ حقوقِ خود آغاز  زندگی را با تالش برای به کرسی که جوان بودم،  گویم. هنگامی  آید. این سخن را بر مبنای تجربیاتِ خود می پی زمستان می

ی همسر خود هم دارای هیچ حقی نیستم. پس شروع به کشف و عمل به وظایف خود نسبت به همسر،  ی فهمیدم که حتی در بارهزود کردم، ولی به

کنم  ی دیگری از حقوق برخوردارم. اگر ادعایی که می ندیشم که بیش از هر انسانِ زنده کردم. و امروز چنین می ا دوستان، و همکاران و جامعه   فرزندان،

ی  چه من دارم برخوردار باشد. )خطاب به هربرت جرج وِلز، نویسنده کم باید بگویم اَحدی را نمی شناسم که  از حقوقی بیش از آن ز باشد، دستِآمی اغراق

 ( 2۴0. نک: مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ، شهرام نقش تبریزی، نشر نی، ص. 1۹۴0آوریل  16دارِ انگلیسی، هندوستان تایمز،  نام
 زند. حرف می "نافرمانیِ مدنی"انگار که هنری دیوید ثورو است که در  - 2۵۷
بازد. قاضیِ  رنگ می "وجدانِ اخالقی"]... و البته که نباید ضد وجدان هم باشند.[.  در همین فراز روشن شد که برتریِ قانون در برابر مالکِ باالترِ   - 2۵۸

 نهاییِ ناظر بر قانونْ وجدانِ است. 
 از نظرگاه خود برای اطاعت یا سرپیچی از قانونِ دولت.اطاعت  - 2۵۹
 حزبی در برابرِ قانون و منفعتِ عامه. و گروهی تصمیمِ - 260

https://bit.ly/2ECgfOR
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)که برای او  وجود ندارد: یا تسلیم 261بین شهروند مطیع و آنتیگونهبرای سیمون وی حدّ وسط یا فرصت و زمینی برای بازی 

عنوان تحلیلی نهادی ببیند، بلکه  اش از احزاب را نباید به ی خود. انسان سرپیچی یا شورش به هزینه زشت و ناپسند نیست(،

ی  کند در امتدادِ اندیشه ب بیان میداشتِ آزادیِ وجدان و اندیشه بداند. قضاوتِ خشنی که او نسبت به احزا شکلِ بزرگ باید به

نباید مقدس شود؛ هر چیزی با اعتنا به  - نهاد، سرزمینِ پدری، اصولِ اعتقادی یا نظریهمثلِ –ای  اوست؛ هیچ چیزِ برساخته

 ( 2012شانتال دلسول، بلندای رفیعِ وجدانْ و آگاهی باید بتواند در هر لحظه به زیرِ سوال و چالش برود. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
261 - Antigoneنامه. آنتیگونی دختر ادیپ و یوکاستا، هنگامی که  ی سوفوکلِ یونانی و قهرمانِ همین نمایش نامه : آنتیگونی یا آنتیگونه. نامِ نمایش

شاه و دور از چشم او، بدن برادر را شبانه دفن کرد.  نیسِز شد، برخالفِ دستورِ کرئون نیسِز(، باعث قتل پولی ران او )اتوکِلِس و پولیکشمکش بین براد

نی بود، گوری کرد. او همْ قبل از اجرای حکم، جان خود را گرفت. هِمیون پسر کرئون هم که نامزدِ آنتیگو به کرئون به همین خاطر او را محکوم به زنده

طور تضاد میان قانون قراردادی یا  ی او کشت. موضوعِ محوریِ نمایشنامه، پافشاریِ غیراخالقی است بر تصمیمِ نادرست، و همین خود را برسر جنازه

 یگر(.  های د نوعان و انسان جا، ابرازِ عاطفه نسبت به هم جا، دستور شاه( و قانونِ برترِ اخالقی )در این میثاقِ اجتماعی )در این
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 سیمون وی

 اِستنفورد فلسفیِ ی  نامه دانش

  2018 مارس 10 شنبه، 262 نخست نشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
262

 -   weil-https://plato.stanford.edu/entries/simone     

https://plato.stanford.edu/entries/simone-weil
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حقیقت و  بهاش  و همیشگی  انهرّصِورزی کرد. میل مُ ها فلسفه مرزبندیحتی فراسویِ ( در آستانه و 1۹۴۳ -1۹0۹سیمون وی )

سیاسی و )پراکسیسِ(  26۳کِردْمانِ طور و همین ها، کفِ کارخانه و هم به سراغِ نُخبِگانهای  عدالت باعث شد هم به سراغِ آکادمی

اش  ، در طلبقعطلب، رزمنده، عارف و تبعیدی بود؛ اما در سراسر این موا فعال، صلح های مختلفْ در زمان تنهاییِ معنوی برود.

د و نگذار نمایش می را به "و خودخواسته  تناقضِ سنجیده"یابی به سوی خیر، فیلسوف باقی ماند. آثارش  برای واقعیت و جهت

های  مند. دارای یادداشت ، اما نه نظامصادقانه. ارزش محور است و دهند را نشان می ای قابل مالحظه زاللیِبا این حال 

انجامِ لِ فصّاغورثی و گزارش مُهندسیِ فیث های  ی چندین متنِ باستانیِ یونانی، فرمول اش در باره ها و نظرات ای از ترجمه پراکنده

طور قطعاتی  هایی به رهبرانِ سیاسی، صنعتی، و مذهبی و همین اش در داخلِ کارخانه است؛ اما همین آثار خطاب وظایفِ روزانه

هم در زندگی و هم در اوْ گانِ رادیکال، کارگران صنعتی، و کارگران مزرعه دارد.  مخصوصِ دانشجویانِ دانشگاه، رزمند

این   تاحدودی به .هاست ها و ناسازواره فیلسوفِ حاشیه –مرزبندیِ سُستی است "وی"با توجه به شخصیتِ  که–اش  شهاندی

قدر از  هایش اغلب همان ی تفسیر و  ارزیابیِ اندیشه کند، نحوه سرپیچی می خوری بندی و برچسب اش از طبقه که اندیشه دلیلِ

و آندره ژید با  ،" طغیان"ای بود برای آلبر کامو در  نمونه دِ سیمون وی. او پیشکه از خو زنند حرف می "اش اندیشه مفسرِ"

ترین وجدانِ  روشن"عنوان  اش را به ن وجداننامید. جورجو آگامبِ 26۴"ها )بیرونیان( ی  ناخودی قدیسِ حامیِ همه"او را  تحسینْ

داوری و  بدونِ پیش"ه با موضوعِ کار بوده ک "وی"توصیف کرد، و هانا آرنت مدعی شد که شاید فقط  "دوران ما

در دنیای را  "ای از قطعیت نمونه"دانست که  می " استثنایی یشخصیت". موریس بالنشو او را هبرخورد کرد "گرایی احساسات

اعتباری "یاد کرد که  "هایش زیستنی عمیقاً منضبط در پسِ پشتِ نوشته"کند، و آیریس مُرداک از  مدرن عرضه می

و شارل دوگل هم با تعبیرِ  26۵نقد شد "انقالبیِ سودایی"عنوانِ  از طرفِ لئون تروتسکی هم به "وی"به او داد. اما  "رناپذیتقلید

  از آن باخبر بود، "وی"دارند که خودِ  پرده برمیدر آینده روزگاری  کجیِ نا، از دهاما این اظهارات 266به او توهین کرد.  "دیوانه"

  .باشداش مورد توجه  که شخصِ خودش بیش از اندیشه ، این یعنی  اش بود، نگران دل که عمیقا در پایانِ زندگیْ ای طعنه

 

کند که در عینِ  بیان کرد و تکامل بخشید، تالش می "وی"ای که  به مفاهیم فلسفی کننده بندی طبقه نگاهِ با ی حاضر  نوشته

                                                                 
26۳ - praxis :،کاربرد عملی، ی جنبه عملی، کارِ راه، و رسم کردار،  عمل، پراکسیس. 
ی مرتدین و ملحدین بود که در  دلیل همدلی با همه به ستند؛ مخصوصا ملحدین و مرتدین.آنان که بیرون از مقبولیتِ عموم، از جمله کلیسا ه - 26۴

 اش نگذاشت. ی کلیسا باقی ماند و قدم به درون آستانه
 سفر ی روزه چند میزبان 1۹۳۳ سال در: آمد بر( سرخ ارتش گذار بنیان) تروتسکی با رو در رو بحثِ پسِ از که بود کسانی معدود از "وی" - 26۵

 جمله از) کمونیست بوروکراتِ نُخبگان که شد مدعی تروتسکی به خطاب هایی نوشته در هم و حضور در هم. بود پدری منزل در تروتسکی ی مخفیانه

 این ی  مقاله چندین به شخصا معمول، برخالف هم تروتسکی. باشند گر ستم داران، سرمایه بدترین ی اندازه همان به توانند می( استالین و تروتسکی لنین،

 نظرات بعضی از پترمان، سیمون قولِ بنابه حال این با. کرد شدت نقد را به او شخص و نظریات بعضی و داد پاسخ ( تروتسکی صریحِ تعبیرِ) چپ فوقِ آدمِ

 .   تروتسکی قلم به ،"کنید فکر که بگیرید یاد ها: چپ فوق  به بعضی رفیقانه پیشنهادی": نک. گرفت تاثیر هم "وی"
 "این زن یک دیوانه بود." - 266
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 ی او را هم مطرح کند. هفلسف  پردازد، می اش دلنگرانی که به حالی

 

شوند:  بندی مطرح می طبقه پنجمحوریِ او زیر  شویم مفاهیمِ وی را دنبال کنیم، متوجه می فلسفیِ در صورتی که شکوفاییِ

شناسی.  و دینی، و زیبایی 26۷(یلطبیعبعدای متافیزیکی )ما سفهلشناسی، اخالقیات، ف سیاسی، معرفت-ی اجتماعی فلسفه

(. دورانِ آخر) 1۹۴۳-1۹۳۹)میانه(،  1۹۳۹-1۹۳۵)اوایل(،  1۹۳۴-1۹2۵: است  گرفته شده به این شرحکار  بندیِ به دوره

قدری ترفند ها  بندی ها و دوره بندی از سوی وی، این طبقهمفاهیم بخشی و شکوفاییِ  دانستن این نکته مهم است که با ردّ نظام

-ای و اَنگلو پذیرش او در سنتِ فلسفیِ قارهوکیفِ  ّ کمین مقاله، از ا بندیِ جمعکنند.  اش تزریق می را به اندیشه و تردستی

 دهد.  خبر می 26۸آمریکن

 

 شکوفاییِ فلسفی -1 

 سیاسی-ی اجتماعی فلسفه -2 

 شناسی معرفت -۳ 

 اخالقیات -۴ 

 دینی    و الطبیعه مابعد ی فلسفه -۵ 

 زیبایی شناسی -6 

 مقبولیت و تاثیر در دیگران -۷ 

 شناسی کتاب - 

 به آنها استناد کرده "وی"کارهایی که  -        

 "وی"کارهای دیگرِ  -        

 منابعِ فرعیِ منتخب -        

 ابزارهای آکادمیک )نظری( - 

 منابعِ اینترنتیِ دیگر - 

  26۹های مرتبط  مدخل -

 

                                                                 
26۷ - metaphysics :ِحکمت فلسفه، نظری،  ی فلسفه برین، علمِ اولی، ی فلسفه الطبیعه، مابعد علم. 
 زبان.  فرهنگ کشورهای انگلیسی - 26۸
 ی استنفورد است. نامه های دانش منظور مدخل - 26۹
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 شکوفایی فلسفی -1

ای  اش، که هر دو از خانوارهای یهودی بودند، او را با کودکی یندر پاریس متولد شد. والد 1۹0۹ی  سیمون وی در سوم فوریه

 که–سکوالر، بورژوا و همگون شده با سایرفرانسویان بزرگ کردند، هم از نظر فرهنگی و هم آسایش. سیمون و  برادرش آندره 

مطالعات عالی دانشگاه پرینستون  بنیاد در ای شده شناخته دان ریاضی و بورباکی گروه گذار بنیان و ریاضی در ای نابغه خودش

ویکتور دُرُی، کسی بود  در دبیرستانِ "وی"ی   پاریسی درس خواندند. اولین معلم فلسفه  دارِ رسم و  در مدارس اسمهر دو  –بود

 از آن که مانعی نظری است کرد که تناقض و ناهمسازیْآن معتقد  و به آشنا  مدّعابه اسم رنه لُ سِن؛ همو بود که او را با این 

ی   چهارم برای آمادگی امتحانات ورودی مدرسهآنریِ  وی در دبیرستانِ 1۹2۵. از اکتبر شود زاییده میمتنوعِ هشیار ی  هاندیش

 شروع به تحصیل کرد.  2۷0سرای عالی پاریس( عالی )دانش مطالعاتِ

 

 بود که خودش 2۷1ن(آلِبا اسمِ قلمیِ رتیه )شا اُگیستمیل نویسی به اسم اِ فیلسوف و مقاله شاگردِ "وی" ن،دبیرستااین در 

کرد: در  هایش بر روی تاریخ اندیشه تاکید می انگار بود. در کالس در این دوران ندانم "وی"ژول لِگِنُ بود. آلن هم مثل  شاگردِ

 شاملِ شد  و در ادبیات، می 2۷6و کانت 2۷۵، اسپینوزا2۷۴، دکارت2۷۳لیوسورِ، مارکوس ا2۷2ُاین تاریخ شامل افالطون ،فلسفه

ی فرانسه بود،  . او که از قبل هم با محرومین همدردی داشت و منتقدِ جامعه2۸0س، و یوریپید2۷۹ِل، سوفوک2۷۸ْ، آشیل2۷۷هومر

با  عامدانه جا بود که مجهز به ابزارِ نظری شد. در این گرفتنِ کشورش و سنتِ فلسفیِ آنْ پرسش در کالسِ آلن برای به

اش   ی ورز که بعدا نوعِ خاصِ فلسفه شروع کرد ، به خلق چیزیجُستارنویسیاز راه  "ااعتن"و  "ناسازواره"گرفتنِ  خدمت به

شکل کتاب منتشر نشدند.(. بر همین اساس این  هایش به هیچ یک از نوشتهاش  در دورانِ زندگیاست بدانیم  الزمشناخته شد )

 در فرانسه بوده.ن/لِگِنُ گرای آلِ معنویت باور و  بخشی از خطِ فلسفیِ اراده اش اندیشهقابلِ بحث است که  هم نکته

 

                                                                 
2۷0 -   Ecole Normale Superieure : ی برپایه و پرور نخبه سوربُن؛ دانشگاهی دانشگاه به وابسته فرانسه، عالیِ آموزش ساختارِ ترین برجسته 

 دانشجو مرکز این در فرانسه فکریِ و علمی سیاسی، نامدارِ های چهره از بسیاری. شد تاسیس 1۷۸۹ انقالبِ دورانِ در که فرانسه انقالب های آرمان

 اند.   بوده
2۷1 - Alain)  Émile-Auguste Chartier ( :ِآلِن یا آل 
 فیلسوفِ بزرگِ یونانی، شارح سقراط و معلم ارسطو. - 2۷2
 میالدی(. 1۸0و یکی از چهار رواقیِ مشهور دوران باستانِ روم )درگذشت   امپراتور روم - 2۷۳
 .1۷دار قرن  دان و فیلسوف نام ریاضی - 2۷۴
 ، دوران روشنگری1۷ترینِ آنان، قرن  شهریار فیلسوفان و شریف - 2۷۵
 1۸ی فلسفیِ مدرن، قرن  دارِ عصر روشنگری و موثر در اندیشه ف نامفیلسو - 2۷6
 سرای یونانِ باستان. شاعر و داستان - 2۷۷
 زمان با هخامنشیان. دارِ یونانی، هم  شاعر نام - 2۷۸
 نویسِ مطرحِ یونان باستان. تراژدی  سوفوکْلِس، یکی از سه - 2۷۹
 دار یونانِ باستان. نامه نویس نام نمایش - 2۸0
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برای  1۹1۷اش بود، اولین زنی که بعد از  سرای عالیِ پاریس را شروع کرد. او تنها زنِ کالس در دانش  تحصیل 1۹2۸در سال 

افتِ دیپلمِ دکارتی کار کرد، و با دری ی دانش و ادراکِ نامه بر روی پایان 1۹۳0تا  1۹2۹اولین بار قبول شده بود. در سال 

اش در   وظایفِ کاری جدا ازمعلمِ دبیرستان شد. در تمامِ این دوره،  1۹۳۴ی  تا نیمه 1۹۳1مُدرّسیِ )اگریگاسیونِ( خود، از اواخرِ 

برای انداخت و  ترها کار راه می دست  شان در باال داد، برای می  درس فلسفههم ، به کارگران ای بود تدریس حرفهکه ها  دبیرستان

اش،  های اولیه وزی شد. در اندیشه کارِ دستی )یدی( مشغول می  گاهی هم خودش به گهکارها،   جدا از ایننوشت؛  مین آنا

اندیشیِ  مطلق"، و "گرای مارکس یلی مادهلوحدتِ طبقاتی و تح"، "ایِ دکارت باوریِ ریشه شخص و شک منظرِ اول" الفاصلهب

یک از آنان، در کنار  هر گیری از ه  با بهری او  کارِ اولیهرا قابلِ تحسین دانست.  "ی کانت اخالقی و احترام به فرد در اندیشه

 .   تلقّی شوداش از عللِ بنیادی ستم در جامعه  بندیِ تحلیلِ شخصی تالشی برای جمع تواند که به آزادی داشت، میهم نگاهی 

 

نازیسم را بهتر بفهمد. در بازگشت به فرانسه در  شدنِ فربه و روارِشِ، وی به آلمان سفر کرد تا شرایط پ1۹۳2َدر اوایل اوتِ 

اند، اما آنان کامال  های کارگریِ آلمان تنها نیرویی هستند که قادر به خلقِ انقالب ای به دوستان نوشت اتحادیه نامه

  کرد که، ده. با صراحت مشاهده میمنزلت کر و  ارج حال و بی ها را بی مدتِ بیکاری خیلی از آلمانی  های بلند اند. دوره طلب اصالح

وی از  1۹۳۳تر، تا اوایلِ سال  بیان دقیق توانستند خدمت کنند. به جان در یک انقالب می مثلِ نوعی پارسنگِ بیفقط آنان 

 و کّهیِ کارگرِکرد که تفکرِ مدیریتی و جمعی را بر  انداختنِ بوروکراسی انتقاد می پس زایاندن و های اجتماعی به تمایل سازمان

ای بود که در چارچوبِ کلِ  پشتیبانِ درکِ کارگران از کارِ جسمی بخشد. او در برابر این گرایشْ برتری می منفرد  و برضدِّ او

ای از  بندی (، وی هم جمع1۹۳۴) "تامالتی بر عللِ سرکوبِ اجتماعی و آزادی"ی  دادند. در نوشته دستگاهِ سازمانی انجام می

اش را ارائه کرد. این مقاله روشِ تحلیلیِ  انگاشتی از عناصرِ اصلی و محوریِ سیر موضوعیِ اندیشه هم پیش اش و ی اولیه اندیشه

کند، به کارِ دستی امتیاز   عنوان روشنفکر انتقاد می اش به دیدگان توجه دارد، از موقعیت گیرد که به ستم کار می  ای را به مارکسی

  های جمعی، و عمل بر ضدِ کلیشه نظری  کننده شود که متحدّ میکیشی  ناسختدقیق و  ی فردیِ و خواستارِ اندیشه  دهد، می

سِرِشتِ  ازحدّ است. این نظرات چارچوبی نظری برای روالِ تک سازیِ بیش سازی، و تخصصی و سردرگم  نمایی تبلیغات، مبهم

ه )از جمله مسائلِ شناخت و غیره( منحصراً فلسف"کنند. نزدیک اواخرِ عمرش در دفتریادداشتی نوشت:  اش فراهم می فلسفه

 .   2۸1است " روال و ورزه"ی عمل و  مسئله

 

در  قشرهای کارگریترین  کش از ستم یک نفرعنوانِ  . تصمیم گرفت سالی را بهگرفت، از تدریس مرخصی 1۹۳۴ژوئن  20در 

 2۴ی سیمون وی )که عمال تا حدود  کارِ در کارخانه یک سالِکار مشغول شود.  بهیعنی زنانِ کارگرِ ناماهر   های پاریسی، کارخانه

                                                                 
2۸1 - FLN  ۳62 – شده به قلمِ سیمون وی در آخر کتاب آمده.  های نقل فهرست کتاب 
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ی عطفی در تکاملِ مذهبیِ  تواند نقطه بلکه می  اش مهم بود، ی سیاسی تنها در شکوفایی فلسفه هفته کارگری طول کشید( نه

 حساب بیاید. اش به تدریجی

 

جا بود که  ِ اولی دید و درک کرد. در آن کلِ دستش را به 2۸2سازیِ توحّشِ صنعتِ مدرن کم عادی کم  وی  های پاریس،  در کارخانه

شکلی بنیادی از دو عنصر  ی مدرن به چرا که کارخانه 2۸۳"ی بود بیرون از تحمل"بار"زمان "اش نوشت، " روزنگارِ کارخانه"در 

 انتظارِسرعت زیادِ تولید. در وضعیتی که مدیران کارخانه به   ها، و در همان ارتباط، شود: دستور از طرفِ باالسری تشکیل می

یط کمتر احتمال دادند، هم فرسودگی و هم فکر کردن )که همین هم تحتِ آن شرا خود برای کار و تولید بیشتر ادامه می

 گی داشت.  شد زدا کرد. در نتیجه، وی حسِ انسان را کند میاو  داشت( کارِ

 

کمتر از جنسِ رنجِ جسمی و بیشترْ از نوعِ خفّت و تحقیر بود.  خودیِ خود  به ایِ اوْ ی کارخانه از نگاهی پدیدارشناسانه، تجربه

اش در  راهی بود. او تجربه به لکه بیشتر از جنسِ فرسودگی و سرب  انداخت، راه نمی یوی در تعجب بود که این خفّت شورش

، با تماشایِ مراسم ادای احترام به قدیسِ 1۹۳۵ اوتِدانست. در سفری به کشورِ پرتقال در ماه  نوعی بردگی می ها را    کارخانه

اش رسوخ یافت  ادراکْ ناگهان به درون ش با مسیحیت رخ داد و نوشت که اینا گیر، اولین تماسِ کارساز حامیِ روستاییانِ ماهی

در هم  خودشبه آن شوند، و  خود توانند مانعِ تعلقِ ای دینِ بردگان است، که بردگان نمی شکلِ برجسته که مسیحیت به

 .2۸۴ (نوشتِ معنوی ی خود نامه زندگیشان است ) میانِ

 

کند، اما از نگاهِ  خواهی را حفظ  می اشْ زبانِ آزادی  کارخانه-ی پیشا نامه بینیم که در مقایسه با شهادت می "وزنگارِ کارخانهر"در 

ترتیب درک و شرحِ او از رنج در این زمان غلیظ و  این کند. به حرکت می "مِحنت"و  "تفّخِ"به  "ستم"از  انهشناس واژه

 تر شد. شخصانی

                                                                 
کند، یک  ی صنعتی، این توحش را ممکن می تواند داشته باشد. بازارِ آزادِ نیروی کار در جامعه تعبیرِ توحش در متنی دانشگاهی جای تعجبی نمی - 2۸2

(، 1۳۹۸میلیون تومان )سالِ  ۸میلیون تا  2,۷و نیم میلیون تومان، و خطِ فقرِ   دِ ماهانه یکای که قانونِ کار دارد با حداقل دستمز نمونه: در جامعه

پله را  ۳6× 2۴ساعت کار،  ۹ونقل، بدون بیمه، مجبور است در طیِ  هزارتومانیِ، بدون جمعه، بدون حمل ۴0بانویی در شهرستانی برای گرفتن دستمزدِ 

کشد. شرایطِ  ی پرچرب دست می دلیلِ ترس از دیسکِ کمر، از این لقمه حقوق به ، بعد از سه روز کارِ آزمایشیِ بیبا سینیِ غذا و چای طی کند. این بانو

های قانونی، عرفی و اخالقی نسبت به کسی که  همین شکل است. توحش یعنی زیرِ پا گذاشتنِ حداقل های پزشکان هم به کار برای بانوانِ شاغل در مطب

تر هم رایج بوده؛ رفتاری که در جنگل هم رایج است، اما فقط برای سدّ جوع و نه انباشت یا تجمل و رفاه  ها پیش رفتاری که قرنرسد؛  زورت به او می

 شاهانه.
2۸۳ - FW  22۵ 
2۸۴ -  WFG 21-۳۸, 26 
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اش  گرفت به کارخانه برگردد. اما سیرِ کاری معالوه تصمی و به 2۸۵ها در پاریس شرکت کرد کارخانه  وی در اشغال 1۹۳6در سالِ 

به جنگِ داخلی و هم خارجی انتقاد داشت، تصمیمِ  همْ ،2۸6با بروزِ جنگِ داخلیِ اسپانیا عوض شد. چون در سطحِ ژئوپلیتیک

ای تهیه  نگاری امهخواهانِ اسپانیا را تایید کرد. اما در سطحِ تعهدِ فردی، مجوزهای روزن نکردن به نفعِ جمهوری فرانسه به دخالت

ظرفِ بین بود در  وپاچلفتی و نزدیک که دست "وی" 1۹۳6 اوتِ 20المللیِ آنارشیستی پیوست. در  کرد و به به یک هَنگِ بین

شدت سوزاند. فقط پدرومادرش بودند که توانستند جلوی  بهرا اش  پا گذاشت که کفِ پا تا پایین زانویِ چپروغنِ داغی 

در نقدِ استعمارگریِ فرانسه در هندوچین مطلبی نوشت و تا اوائل  1۹۳6از اواخرِ سال  بگیرند. تا پیشاش به جبهه را  برگشت

سانتا ماریا "بر ضدِ ادعاهای فرانسه نسبت به مراکش و تونس بحث کرد. در آوریل به ایتالیا سفر کرد.  در کلیسای  1۹۳۷

کرد،  در آن نیایش می 2۸۸رَنسیسِ اَسیسیفِ ای که سن دوازدهمی ی کوچکِ سبْکِ رومیِ قرنِ ، در نمازخانه2۸۷"دِگلی آنجِلی

چیزی قوی تر از من برای اولین "دهد،  ای شرح می طور که بعدا در نامه اش را با مسیحیت تجربه کرد. آن دومین تماسِ برجسته

  .2۸۹کرد تا به زانو در بیایم بار مرا وادار می

  

ی مارکس وجود دارد:  اش رفت با این نگاه که تضادی محوری در اندیشه مارکسی دوباره به سراغِ تعهداتِ 1۹۳۸تا  1۹۳۷از 

 ساالری دیوان و پلیس ارتش، از که ترکیبی این با–هرچند که به روشِ تحلیل و بیانِ او )مارکس( وفادار بود که دولتِ مدرن 

ای ذاتی و قطعی ادامه داد. در واقع در  عنوانِ پدیده گرفتن انقالب به گر است، به ردّ هر گونه فرض ذاتاً ستم –دارد( بوروکراسی)

تا تاکیدِ ماکیاولی بر  هی بدتری برای قضاوت بود رسید که اطمینانِ مارکس به تاریخْ شالوده دورانِ میانیِ به نظرش می

 . 2۹0و پیشایندی رخدادپذیری

                                                                 
رویدادها در این سال بود که  ها هم تشکیل شده بود. اوج این ی ملی چپ کارخانجاتی ازطرف کارگران اشغال شده بودند؛ جبهه 1۹۳6پیش از  - 2۸۵

بلوم بعد  هزاران کارخانه اشغال شده و جبهه توانست دولتی چپ )با وزیرانی عمدتا سوسیالیست و تعدادی رادیکال( به رهبریِ لئون بلوم تشکیل بدهد.

دست گرفتن دائمیِ کنترل کارخانه از طرف  به از کسبِ قدرت، به این اشغال ها پایان داد. راهکار اشغال، برای احقاقِ حقوق مشخصِ کارگری، یا برای

اند.  هایی از اشغال داشته ی فیات ایتالیا، اوروگوئه، و کارخانه سانیونگ کره تجربه فرانسه و آلمان، کارخانه 1۹6۸شود. انقالب  کار گرفته می کارگران به

ی دائمی کارگری است که در آرژانتین رایج شده است و  از نوع اداره 2001پات( در سالِ  ی زانون آرژانتین )با اسم تازه ی فاسین ی کارخانه تجربه

 ها را با رعایت مالحظات حقوقی پذیرفته است. هم آن دولت
2۸6 - Geopolitics :شناسیِ سیاسی قلمرو 
2۸۷ - Santa Maria degli Angeli .کلیسای مریمِ مقدسِ مالئک و شهدا. کلیسایی تاریخی و مشهور در رُم، ایتالیا : 
گذارِ مسلکِ فرانسیسکن.  فرانسیس است؛ بنیان ، در ایتالیا؛ صاحبِ سرودِ آفریدگان )برادر خورشید، خواهر ماه(، و دعای سن1۳دارِ قرن  عارف نام - 2۸۸

 مقبولیتِ او در جهان بیش از مسیح است.
2۸۹ -  WFG 26 
2۹0 - contingency،رویدادی و پیشایندی به معنای این  سیاسیِ رخدادپذیری، هم-سفیامکانِ حدوث، امکانِ تصادف. اصطالح فل  : احتمالِ حدوث

گوییم  گوییم یعنی حداقل می  چه که ممکن بوده یا ممکن نبوده که باشند. وقتی چیزی را ممکن و محتمل می های آن است که: تاریخ پر است از نمونه

داد ممکن بوده که  رِ دیگری باشند، و اگر چیز دیگری به شکلی دیگر رخ میتوانستند طو طور که االن هست مجبور نبود باشد. چیزهای فعلی می که آن

 ها طور دیگری باشند. دترمینیسمِ تاریخیِ )قطعیت و جبرباوریِ تاریخیِ( مارکس درست خالف این نظر است.  این
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ی بعد دیدار   شنبه تا سه 2۹۴ی نخل شنبهروزِ از  2۹۳سولِسم 2۹2تیِی بندیکْ از صومعه "وی" 2۹11۹۳۸ی عیدِ پاکِ  در طیّ هفته

شدت ناب در مناجاتِ  کشید لذتی به می  سردرد رنج از که "وی"اش را با مسیحیت داشت:  م سومین تماسکرد. در سولِسْ

 حنتی م کشف کرد که، به کمکِ قیاس و تمثیل، توانست درکی از امکانِ زیستن با عشقِ خدایی در میانه 2۹۵ای گریگوری

باره و تا  ی شور و مصائبِ مسیحایی به یک شود که در طولِ این مراسمِ عبادی بود که اندیشه د. الزم نیست گفتهرَت آوَدس هب

 . 2۹6همیشه به وجودش نفوذ کرد

 

کمکِ انگلیسیِ جوانی که مالقات کرد، با شاعرِ قرنِ هفدهمی جرج هربرت هم آشنا شد. مدعی شد که  به "وی"در سولِسم، 

برد و با تمامِ  رنج می َاش شدیدکه از سردردِ بسیار  هربرت حس کرده. در حالی "عشقِ"را در موقعِ خواندنِ شعرِ حضور مسیح 

خودِ مسیح پایین آمد و "اش فضیلتِ نیایش داشته و از آن چنین یاد کرد،  وجود به شعر توجه داشت، متوجه شد که خوانش

ها شده بوده؛  خوانشِ او از رمز و راز مانعِ زمانْ  تا آن "از رویِ شفقت"خدا کرد  که فکر میبود   مهم این 2۹۷"مرا تصرف کرد.

های  ها در سال  . این رویدادها و نوشته2۹۸است اش با مسیح را از خود ساخته توانست بگوید که تماسِ نامنتظره بنابراین، نمی

 1۹۳۵ اوتِی او که از  و معنویت در اندیشه همبستگیی  اثرگذاریِ دوسویهالگویی است برای شناختِ سرشتِ  1۹۳۸تا  1۹۳6

 بود.  شروع شده

 

نادرست بودنِ موضعِ  اش دست کشید. این کار به معنای احساسِ باوری  از صلح 1۹۳۹بعد از اتحادِ آلمان و ایتالیا در ماه مه 

حالتِ دفاعی باقی بماند. بعد از و در  اهلِ گذشت باشدقدر قوی نیست تا  گفت حاال فرانسه دیگر آن اش نبود، اما می تاکنونی

                                                                 
2۹1 - Easter :صلیب به از پس آسمان به مسیح عروج یا رستاخیز داشتِ بزرگ آوریل؛ یا مارس ماه روزهای از روزی. مسیحیان عید ترین مهم 

 .اش شدن کشیده
2۹2 - Benedictineای که  نامه کند، آیین ی سن بندیکت را برای زندگی در دیر رعایت می نامه ی بندیکتی  نوعی صومعه است که  آئین  : صومعه

از  آن زمان فعال بوده. دیرهای این فرقه از یکدیگر مستقل بوده ی بندیکتی  گذار آن سن بندیکتِ نورسیا  آن را در قرن ششم میالدی نوشته. فرقه بنیان

 ی مرکزی و رئیس فرقه ندارند. و صومعه
2۹۳ - Solesmes 
2۹۴ -  Palm Sunday  :عیسی ورود نماد جشن این. شود می برگزار پاک عید از قبل ی یکشنبه در همواره که است مسیحی جشنی نخل ی شنبه یک 

 به نخل های شاخه با مردم اورشلیم به عیسی ورود هنگام که است این آن بر نخل گذاری نام علت. است رفته آن ذکر ها یلانج در که است اورشلیم به

 رفتند وی استقبال
2۹۵ -  Gregorian chantشود، سرود دینیِ گریگوری  ی آهنگین که با صدای بلند ذکر می : در کلیسای کاتولیک، نوعی مناجاتِ ساده 
2۹6 -  WFG 26 
2۹۷ - WFG 2۷ 
2۹۸ - WFG 2۷ 
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 ۳00یبا آخرین قطار ترک کرد. سرانجام، اما موقتاً در مارسِرا پاریس اش  با خانواده 1۹۴0در ژوئنِ   ،2۹۹تهاجمِ غربیِ آلمان

جا به نیروی  توانست در آن می "وی"و  ۳01برای آزادیِ فرانسه بود ها ی اصلیِ گردهمایی مستقر شدند، که در همان زمان نقطه

 بپیوندد. ۳02"مقاومت"

 

کردنِ خود با زندگیِ  اش بود به تور انداخت، یعنی کارآموخته دنبال ها به ای را که مدت ورزه "وی" ،ی ویشی در فرانسه

کالمِ   ماری پرین معرفی شد که دوستِ نزدیک و هم-ژوزفعالوه، در مارسی به کشیشِ دومینیکن  ورزانِ کشاورز. به دست

، او را به دوستی "وی" بار برای کاریابیِ ی غسلِ تعمید. پرین یک ریق او شروع کرد به فکر کردن در بارهاش شد، و از ط معنوی

 1۹۴1در پاییزِ  جا بود که اینای داشت.  ی آردِش مزرعه ای کاتولیک معرفی کرد که در منطقه نویسنده ،به اسمِ گوستاو ثیبون

شد؛ هر چند که تمامِ هشت ساعت در روز را کار  مثل باقیِ کارگران با او رفتار نمیکه،  این  چیدنِ انگور مشغول شد. اما مهم به

ضیافتِ "کتابِ  ر،های انگو خورد. گفته شده که در باغ میغذا و  خوابید می اش کاران ی صاحب حال در خانه کرد، با این  می

 مکار تدریس کند. کرد تا آن را به کارگرانِ ه را با خود همراه داشت و تالش می "افالطون

 

 

خاطر که پدر و مادرش بتوانند به جایی امن بروند  تا حدودی به این ،را ترک کند  وی قبول کرد فرانسه 1۹۴2در سالِ 

های جنگیِ  کرد اگر در کشوری دیگر باشد، برای تالش که فکر می دانست که بدون او نخواهند رفت(، اما در اصل برای این )می

هایی  این ترتیب بود که از راه مراکش به نیویورک رفت. در نیویورک، مثلِ مارسِی، دفتر یادداشت هد بود. بهاش مفیدتر خوا وطن

دید؛ و پیوستن  اش می های زادبومِ فرانسه را پشتِ سرِ هم پرکرد از تامالتِ فلسفی، الهیاتی و ریاضی. اما نیویورک را دور از رنج

 1۹در پالکِ  1۹۴۳دانست. در سالِ  را گامی به جلو برای بازگشت به فرانسه می ۳0۳دنی آزادِ مستقر در لن به جنبشِ فرانسه

ساعت خوابِ شبانه در همین دفتر بود  به او داده شد. در طیّ چهار ماهِ بعد با سه یکوچککارِ  ستریتِ لندن دفترِخیابان هیل اِ

آن سال از ی  ژوئیهرسد، اما در آخرِ  شده می رینتی پ صفحه ۸00ی کارش در این مدت به  . نتیجههزد وروز قلم می که شب

 ۳0۴.دهد ی آزاد استعفا می جنبشِ فرانسه

                                                                 
 کند؛ یعنی فرانسه. ی غربی را هم باز می لهستان و ...( حمله برده بود. جاال جبهه  اسلواکی، تا آن موقع، آلمان فقط به شرق )چک - 2۹۹
 ایِ جنوبِ فرانسه بندری بزرگ در ساحل مدیترانه - ۳00
کرد که هم ضد یهود بود و هم مخالف با  جا حکومت می حمایت هیتلر در آنمارسی در جنوب تحت اشغال نبود، اما دولتی به اسم ویشی تحتِ  - ۳01

 مقاومت.
۳02 - La Résistance شکل زیرزمینی و بعدها به صورتِ آشکار در فرانسه در برابر اشغال نازیسم و حکومتِ  هایی که به ی جنبش : مجموعه

 کردند. ی ویشی در جنوب مقاومت و مبارزه می نشانده دست
۳0۳ - Free Frenchبود. : جنبشی چریکی که برای آزادیِ فرانسه از اشغالِ آلمانِ هیتلری به رهبریِ ژنرال دوگل در لندن تشکیل شده 
۳0۴ -  Pétrement 1۹۷۳ [1۹۷6: xx] 
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 قلبی نارساییِ –اش را خودکشی اعالم کرد  ، پزشک قانونی )پزشک معتمد( مرگ۳0۵درگذشت 1۹۴۳ اوتِ 2۴شنبه  وی در سه

کنند: وی آگاه بود که زنان و  تر تعریف می تانی پیچیدهنویسانِ او داس نامه زندگی های و بیماریِ سل. گزارش یخورنَ-خود اثرِ در

ی خوراکی در این روزها زندگی کنند، او هم اصرار  ها مجبورند با حداقل جیره اشغال آلمانزیر اش در سرزمینِ  وطن مردانِ هم

اَشفورد در  ی تازهستانِ در گوراوت  ۳0. در روزِ ۳06اش را بدتر کرد داشت همان مقدار را دریافت کند، یعنی کاری که بیماری

کردند  سال بعد هم مردمِ اَشفورد فکر می 1۵ طوری که تا ، نام بود قبرش بی ،های یهودی و مسیحی دفن شد. اوائل بینِ بخش

 وپاسی است.   قبرِ آدمِ آس

 

 

 اش سیاسی-ی اجتماعی فلسفه -2

محیط   تغییراتِ سریعِ شرایط مادیِ پیِاش را در  سیاسی-ی اجتماعی نوشت دائماً فلسفه وی که همیشه از موضعِ چپ می

بود و ثبات رای   دیدگان و پیرامونیانِ جامعه پیگیر اما در اعتنا و توجهِ موشکافانه به موقعیتِ ستم ،کرد اش بازبینی می زندگی

 داشت. 

 

گردآوری  ۳0۷سرکوب و آزادیبه دست آلبر کامو در کتابِ   او، شان بعد از مرگ ی سیاست، که تعدادی رهاش در با اولین مقاالت

بر  (، تامالتی1۹۳۳) "اندازها: آیا ما به سوی انقالبِ پرولتری رهسپاریم؟ چشم"(، 1۹۳2) "سرمایه و کارگر"شدند شامل 

اجتماعی و  عللِ سرکوبِ برتامالتی "شان،  ترین (، و مهم1۹۳۳) "دیگر خاصّ، شوروی و مسائلِ ۳0۸فنّاوری، سوسیالیسمِ ملی

های واقعیِ سرکوب را مطرح  تالش داشت تحلیلی از علت دورانِ نخست های سیمون وی در نوشته .۳0۹(1۹۳۴) هستند "آزادی

 انگیزْ  یک جنبشِ وسوسه، ها اش این بود که بدونِ این تحلیل کند تا رزمندگان را در جریانِ اقدامِ انقالبی آگاه کند. دلنگرانی

 ی سازمانِ ساختاری. شود، نه به اَشکالِ تازه فقط به تغییراتِ سطحی در ظاهرِ ابزارِ تولید ختم می لحاظِ اجتماعی به

 

پذیرفت  از نگاه وی نیست. یعنی او می "سرکوب"برای مفهومِ  شرطی کافی تقسیمِ کار یا  صرفاً وجودِ امتیازِ مادی به تنهایی

                                                                 
 کل مدتِ حضور او در انگلستان، کمی بیشتر از هفت ماه بوده.  - ۳0۵
۳06 -  Von der Ruhr 2006: 1۸ 
۳0۷ - OL  
۳0۸ - National Socilismهای کالسیک، لنین و  : سوسیالیسمِ ملی اصطالحی عمومی است با توجه به اصطالح سوسیالیسمِ جهانی که مارکسیست

شکلِ تخطی از خطِ مشیِ لنینی دنبال  مشخصا تروتسکی به آن معتقد بودند. استالین متهم بوده که سوسیالیسمِ ملی )سوسیالیسم برای یک ملت( را به

 ب هیتلر هم مدعی ناسیونال سوسیالیسم )نازی( بوده.کرده. در این بین حز
۳0۹ -  OL ۳6-11۷     
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گر  اند که الزم نیست حتما سرکوب  هایی و نظم مراتب که بعضی اَشکالِ روابطِ اجتماعی وجود دارند که مستلزمِ تفاوت، سلسله

آن را به عنوانِ   ۳10هابزالِ دنب قدرتی که او هم به –کند  ی قدرت است که سرکوب را تولید می دخالتِ مبارزه بلکه. باشند

 بیند.     ی انسانی می ی جامعه رحمانه ویژگیِ بی

 

کنندگان؛ و  شود که بر اطاعت دهندگان بار می بر فرمان  رحمی همان بی رجامی دارد که بهدفَنوعی بَ ۳11("پوییزانس"یا ) قدرت

 در تامالتی") .آورد فشار می کننده اطاعت کند که بر میاش، برده  دهنده را، از طریقِ عاملیت فرمان قدر همان بیشتر از آن، حتی

  ۳12( "اجتماعی و آزادی سرکوبِ عللِ ی باره

 

 

صورتِ  سازمانِ اجتماعیِ خاصی است که عمدتا به –ثباتِ قدرت ی اساساً بی عنوان پیامدِ مبارزه به– سرکوب و ستمْ ،ترتیب این به

آن را  "وی"ظرفیتی که  ؛کند اش محدود می ی استعدادها و ظرفیت وسعتِ همهی دنیا به  ساختارِ کار، فرد را از تجربه

ها را از   یک روش، انسان "کاربردِ"از  "فهم"شده از راهِ زور، با جداسازیِ  نامد. سرکوبِ اعمال می ۳1۳"مند ورزیِ روش اندیشه"

 اوست، نظر در "امتیاز" مفهومِ بوده، تاثیرگذار سرکوب از او برداشتِ در هم که چیزیکند.  تماسِ مستقیم با واقعیت محروم می

، ای بسته است های کارکننده توده روی به درِشان هایی است که ی دانش ، بلکه مجموعه است، اسلحه یا پول فقط نه شاملِ که

سرکوب را در جوامع  امتیازْ ،ترتیب است که این به آفریند. را می ۳1۴و نُخبِگان متخصصین ی ویژه که نوعی فرهنگِ شکلی  به

اند، بلکه  هم پیوسته وار به ی اندام های شکوفنده کند، جوامعی که نه با اهدافِ مشترک، روابطِ بامعنی یا جماعت مدرن تشدید می

 ها "هدف"ها و  "وسیله"به وارونگیِ مدرنِ  مَنزِلَتاین ترتیب، هم قدرت و هم  . به۳1۵اند در هم تنیده "دینِ قدرت"از راهِ نوعی 

از راه کارکردِ   –اند"وسیله"شان  که به معنای دقیقِ کلمه، همه–رسانند. یعنی با عناصری مثل پول، فنّاوری، و جنگ  کمک می

                                                                 
۳10 - Thomas Hobbes-  (  یکی16۷۹-1۵۸۸تامِس هابز :) ی فلسفه در کارهایش سبب به بیشتر که بود انگلستان ی برجسته سیاسی فیلسوفان از 

 قرارداد های نظریه از بسیاری بنیان و شده نوشته 16۵1 سال در کتاب این. دارد شهرت( Leviathan: التین لویاتان، به ) لُوایاتِن کتاب و سیاسی

 شهروندتعبیری است التینی از پلوتس، که کاربرد هابز از آن در کتاب  "انسان گرگ انسان است." .است آورده وجود به سیاسی ی فلسفه در را اجتماعی

 بسیار پرشهرت است.
۳11 - puissance 
۳12 -  OL 62 
۳1۳ - pénsee méthodiqueمتودیک : پُنسی 
نشینند، چه مخالفِ جریانِ امور باشند و چه  ها می گویند، گروهی که معموال در صدر مجلس می "اهلِ فضل"در عرف زبان فارسی به این گروه  - ۳1۴

کرات، بوروکرات، که برای عموم قابلِ فهم نیست. روشنفکر، تکنو "زبانِ تداول"ای دارند متفاوت با   طلبند و زبانِ ویژه موافقِ آن، گروهی که سهمِ ویژه می

پذیر، طبعاً نظام تبعیض هم   های فضل پرور و فضل اند. نظام کالتورا چند اصطالح نزدیک به اهلِ فضل آکادمیسیَن، انتلکتوئل، الیت، آپاراتچیک و نومِن

، "امتیاز فضلی"، "اهلِ فضل"، "شنفکرانفضل رو"هایِ  واژه هستند و در نتیجه با سرکوب و ستم همراهی دارند. برای اطالعِ بیشتر، نگاه کنید به کلید

   116نامه نگاه نو شماره  ی فضل روشنفکران، فصل و مقاله "فضلِ جدید"، "امتیاز فضلی جدید"
۳1۵ - OL 6۹ 



103 
 

 ومرز اند. حد ی پیشبرد، تقویت و تکثیرِ بی شود که شایسته ی برخورد می"اهداف" عنوانِقدرت به 

 

نامید،  می ۳16"ی سرکوب ی تازه  گونه"دهد که  چیزی گواهی می آن اش به سیاسیِ اولیه-های اجتماعی سیمون وی در اندیشه 

ی انقالبی  را از مبارزه   ی فرضِ مسئله او نحوه صنعتِ مدرن. روشِ تحلیلِ هم آنارشیستی و هم مارکسیِ ۳1۷ساالریِ یعنی دیوان

ساالری تولید نکند، یعنی تجلّیِ  واندهی به سازمانی اجتماعی است که دی دادند: به نظرِ او مسئله در شکل تحت تاثیر قرار می

ای،  کرد، شاملِ زبانِ کلیشه ساالریِ مدرن، که از راهِ تحلیل و نقد با آن برخورد می ی زور نباشد. سرکوبِ دیوان  نام و نهادینه بی

 تقسیمِ و –۳1۸("ویشور سوسیالیسم، ناسیونال فنّاوری،"روشنفکران ) کاستیِ امتیازاتِ–سازی  ای برانگیز، حرفه رسمی و ابهام

های  شود. آدم نیست و در واقع مانعِ آن می ی متعهد اندیشهی   مداخله شکلی که، در موردِ بیشترِ کارگران، کار نیازمندِ  به کار

اند: کمتر شبیهِ افرادِ متفکر، و بیشتر شبیهِ  دنده در ماشین های چرخ مثلِ دندانه –اند نامتعادل شدهبه این ترتیب که – مدرن

 حکومت و ساالری دیوان صنعت، از متشکل خود کانونِ در که مفهومی–باشند. جمع  له شده "ها جمع"ابزاری که در زیرِ پای 

 –شود هم می های کارگری  احزاب، کلیساها، و اتحادیه شاملِ ، اما در عینِ حال۳1۹("عیار ساالرِ تمام سازمانِ دیوان")یعنی  است

 شکند. گیِ فرد را درهم می بر اساسِ تعریفِ خود سوژِ

 

گیِ هم هست، که از نظرِ او به وارونِ "انقالب"و جمع، او در بحثی جدلی منتقدِ  ۳20منزلتاش از سرکوب،  رغم انتقادات علی

تَرَش  ی سبک کفهقرار است معادلِ ترازویی است که " مفهوم گوید این او میکند.  پیروزیِ ضعیف بر قوی اشاره مییا زورها، 

های  ای که توده است، کلمه خود به افیونی تبدیل شده ،اش یا جبرگرایانه عامیانهبه معنایِ  "انقالب". بنابراین ۳21"پایین برود

شکلی است که نه تابعِ مدیریت  بازسازماندهیِ کار بهدقیقا  "وی"میرند، اما توخالی است. انقالبِ واقعی از نظر  کارگر برایش می

طور که در نظر اوست، اگر  طور که در کارخانه است(. آن گرانه )آن ساالری است( و نه تابعِ شرایطِ ستم که در دیوان باشد )چنان

است. در اقتباسِ  ۳22"وچرا چون بی"کننده و نه  بخش و تنظیم عنوانِ آرمانی سامان   باشد، فقط به قرار باشد انقالب معنایی داشته

بخش نیازمندِ توجه به واقعیت است، یعنی توجه به شرایطِ فعلیِ سیاسی و  نوع آرمانِ سامان از این نظرِ کانتی، این "وی"

 تواند معیاری دقیق برای میکه  معنافقط به این آرمان ای مثلِ مبارزه برای قدرت.  مناسباتِ کار، و توجه به شرایطِ انسانی

                                                                 
۳16 - OL ۹ اندازها چشم 
۳1۷ - bureaucracyکاغذبازی، بوروکراسی. ساالری، نظام : دیوان 
۳1۸ -  OL ۳۴ 
۳1۹ - OL 10۹ 
۳20 -  prestige :،آبرو، حیثیت عتبار،ا منزلت 
۳21 - OL ۷۴   
۳22-  .OL ۵۳ positive 
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 ۳2۳ای جدلی )دیالکتیکی( بینِ یک جایگزینِ انقالبی و کِردْمانِ دهد به رابطه تحلیلِ کنش و اقدام فراهم کند: یعنی فرصتی می

برخالفِ  و نه–عالوه  صورت، آزادیْ وحدتِ اندیشه و عمل است. به ی شرایطِ مادی است. در آن فعلی، که همیشه بر پایه

مان  تی است از روابطِ متوازن و وابستگیْ هم به دیگران )دیگرانی که مانع خودگردانیِاین حالتْ وضعی –سازیِ هگلی مفهوم

گرِ آن،  ساز و سرکوب بخشِ تولید، در برابرِ نوعِ بیگانه ی است(. شکلِ آزاد هستند( و هم به دنیا )که محدود و محدودکننده

کارهای مکانیکی و هم   بود. وقتی کارگرانْ هم راه خواهد ای با اندیشیدن و با دیگران در سراسر روندِ کار  نیازمندِ رابطه

ها  شود، یعنی، ابزارها و هدف خودش به تابعِ کنشِ افراد تبدیل می "جمع"کنند،   را درک می "جمع"های اعضای دیگرِ  تالش

 گیرند.  ای متعادل قرار می به شکلِ صحیحی در رابطه

 

خصوص،  به–گیرد  عنوانِ غایت و هدف ریشه می از تاکیدِ کانتی بر فرد به "کارِ آزادْ"از  "وی"ی  اِنگاره  شناسیِ پساپُشتِ هستی

شناسیِ کار در  عالوه، غایت . به اند(  کردن متحد ورزی )در نگاهِ افالطون دانستن و عمل ِ فرد برای اندیشه ، در ظرفیت"وی"برای 

جان الک مخالفت: در جریانِ اختالطِ فرد با دنیای مادی، ی هگل و مارکس مطابقت دارد، و با  با اندیشه "وی"ی  فلسفه

 که دارایی را.  دهد، نه این دارد بداند که این روندْ آزادی را چگونه ارتقاء می عالقه

 

اش از آزادی در او ایجاد کرد: در  جایی در برداشت در کارِ کارخانه تجربه کرد، نوعی جابه "وی"ای که  و براندازی  کنی ریشه

دید، برداشتِ  عنوانِ بردگی هم می ناپذیر، بلکه به های اجتناب  فقط به عنوان یکی از ستیزه که داشت شرایطِ انسانی را نه حالی

تغییر کرد. او به آزادیِ مثبت، یعنی نوعی خاص از آزادیِ  "کردن در اطاعت ۳2۴آزادیِ مثبت"به  "آزادیِ منفی از موانع"وی از 

بَرَد برای واردکردنِ بازی  پایان می را با دعوتی به ۳2۵"شرحِ حال تمدنِ نوین"ی  کرد. نوشته اشاره می "رضایت"عنوانِ   نسبی، با 

کردنِ  خودداری از تابع"با  "بتِ اجتماعی"عنوانِ فرد، ردّ کردنِ  ساالری و دعوتی به اندیشیدن به به درونِ ماشینِ دیوان

ای آرمانی را به تصویر کشید،  وی جامعه 1۹۳۷تا   . در مجموع،۳26"انتقادی تحلیلِ"و با اقدام به  "سرنوشتِ خود به سیرِ تاریخ

ورز  ای که در آن کارِ دستی که از سوی افرادِ اندیشه بود؛ جامعه سازی کرده بخشْ مفهوم عنوانِ یک محال و ناممکنیِ سامان    که به

  ۳2۷ی اتکای حرکت به سمتِ آزادی است. شود، نقطه و انجام می  فهمیده

 

سیاسیِ اوست. در طیِ این مدت، -ی اجتماعی جایی در فلسفه گرِ نوعی جابه بیان 1۹۳۵تا  1۹۳۴ی او در "روزنگارِ کارخانه"

                                                                 
۳2۳ - praxis،ی عملی، کاربرد. کردار، رسم و راه، کارِ عملی، جنبه  : پراکسیس، عمل 
۳2۴ -  OL 116 ست. در نظرگاهِ آیزایا برلین به همین قیاس ا "آزادی در"در برابرِ  "از  آزادی".است توجه مورد "اطاعت در آزادی" جا این .   در 
۳2۵ - inventory of modern civilization 
۳26 -  OL 11۷ 
 گیرند.  شوند و از آن آموزش می های آرمانیِ گاندی، ایوان ایلیچ، پائولو فریری و هنری دیوید ثورو حولِ محور کارِ دستیِ خالقانه ساخته می  جامعه - ۳2۷
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اش تند شُدِگیِ  کارخانه-های پسا ها انجام داد، نوشته باری که در کارخانه ی کارِ خفت اش عمیق شد. در سایه بدبینیِ سیاسی

،  ی کارخانه گرفته از تجربه یعنی مفهومی شکل ۳2۸"مِحنَت"تا  "سرکوب"و  "خفت"رند: از گذا نمایش می اش را به  واژگانی

 ها اضافه کرد.  و بعدا همْ واماندگیِ معنوی را به آن –شده با عذابِ روانی و خفتِ اجتماعی بود  ای که حاملِ دردِ ترکیب تجربه

 

داد. او به  اش می سیاسیِ بعدی-ی اجتماعی از اندیشه برد که خبر شکلی پیش اش را به تعهداتِ سیاسی 1۹۳6در  "وی"

داد، یعنی، برابریِ بیشتر در کارخانه از راه تبدیلِ ساختار  جای آن کار در مسیرِ اصالحات ادامه می پرهیزش از انقالب و به

یِ اسپانیا، بر ضدِ فاشیسم ها، در پاسخ به درگرفتنِ جنگِ داخل ی این اضافه سازی و تسلیم به نوعی ساختار مشارکتی. به تابع

کرد.  داری می ی فرانسه در این جنگ طرف از سیاستِ نامداخله –برخالف موضعِ کمونیستی–کرد در عینِ حالی که  بحث می

ی ذاتی در فاشیسم   ا عنوانِ نوعی تسلیم به منطقِ قدرت و وِجْهه مخالفِ منطقِ خودکامه بود و رفتن به سمتِ جنگ را به "وی"

 دید. می

 

و صلح یکی را انتخاب کند. و اگر شخصْ مدعیِ اعتقاد به سرزمینِ پدری، دموکراسی یا انقالب  "وِجْهه و منزلت"فرد باید بین 

  ۳2۹("های نبردمان را چرب کنیم آیا باید پوتین "،1۹۳6به معنای جنگ است. ) "وِجْهه و منزلت"باشد، سیاستِ 

 

، با 1۹۳6ادامه پیدا کرد ) "بهتر است اسبِ تروای دیگری راه نیندازیم"اش به اسمِ  مقالهشکوفاییِ مفاهیمِ قدرت و منزلت در 

. تزِ او این است که تخریبِ جنگ نسبتِ معکوس دارد با ۳۳0("قدرتِ کلمات"عنوانِ فرعی و ترجمه به انگلیسی به نامِ 

اند، چون  ها پوچ کرد که جنگ ( استدالل می۳۳1تسشده برای رزمیدن در آن. او )برخالفِ کآلوزِوی های رسمیِ داده زمینه پیش

داری، سوسیالیسم، فاشیسم( مثل شبحِ هلن که  ها )مانند سرمایه ایدئولوژی  ۳۳2"پذیر. اهدافِ شرح اند بدونِ  هایی کشمکش"

ح را نقشِ همان شب "حکومت"و  "ملت"ای مثلِ  شده و مهم ۳۳۳دار طور کلماتِ برچسب سال جنگ بود، و همین 10بخشِ  الهام

                                                                 
۳2۸ -  malheur 
۳2۹ -  FW 2۵۸شدن سرباز برای جنگ. کنایه از آماده کردند، تا نرم شود. . پوتین را چرب می 
۳۳0 -  SWA 2۳۸-2۵۸ 
۳۳1 -   Carl von Clausewitz (1۷۸0- 1۸۳1 :)سیاسیِ و شناسی روان های جنبه روی بر که بود ای پروسی پرداز نظریه و ژنرال کآلوزِویتس فُن کارل 

 روشنگریِ دوران گرایان عقل نظراتِ روی بر چشمگیری تاثیر او. ماند ناتمام اش مرگ با که است "جنگ ی  باره در" کارش مهمترین. داشت تاکید جنگ

 است داشته اروپا
۳۳2 -  SWA 2۳۹ 
 ی توجهی خاصّ.  ای که خاصّ است و شایسته ، به معنای واژهcapitalizedدر متنِ انگلیسی  - ۳۳۳
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زننده و بدون حدّ است چون  خودش واهی و گول–قدرت بر منزلت و حیثیت تکیه دارد  ۳۳۴اند. عهده گرفته  در دنیای مدرن به

شود، و در نتیجه ابزارش را  اش مطمئن نمی کند که این یا آن مقدارش کافی باشد یا از حفظِ شُکوهِ خیالی هیچ ملتی فکر نمی

ناپذیر ظاهر شود. و سیمون وی در برابرِ این نوع زورها، مرزبندیِ  تا مطلق و شکست –راه بیندازددهد تا جنگ  تا ابد افزایش می

هم به نقدی از  ها بر روی کرد. این توصیه با آن، تعریف درست و دقیقِ واژگان را تجویز می  بینِ خیالی و واقعی را، و مرتبط

تر و  اش به شکلِ کامل های پسینی دهند )نقدی که در نوشته ه او شکل میبازی و رَجَزخوانیِ سیاسی در دیدگا ایدئولوژی و زبان

 تری مطرح کرد(. واضح

 

دهد و دیگر به عنوانِ پرچم یا  اش را از دست می شود، برچسبْ اهمیت شکلِ درست و شایسته تعریف می ای به وقتی کلمه

  کند تا نوعی واقعیت عینی یا هدف عینی، ود، ما را کمک میش و نمادی صِرف تبدیل می  رود؛ به نشانه کار نمی  شعاری مخالف به

، و تشریحِ چگونگی و چراییِ کاربرد "معنا بی درونْ"اعتبارسازیِ کلماتِ از  کردنِ اندیشه، بی یا روشِ کُنِش را درک کنیم. واضح

تواند راهی برای  نظر برسد، اما می هانجام این کار، هر چند که ممکن است عجیب ب–این واژگان از طرفِ دیگران با تحلیل دقیق 

 ۳۳۵ها باشد. نجاتِ انسان

                                                                 
 ی مغالطه در. ندارند خارج در عینی و بیرونی ازای مابه که اند شده سوار ها آن بر برساخته ای معانی و اند شده سازی اقنومی ها واژه این بیشتر - ۳۳۴

 بر و دهیم می نسبت آن به را هایی دشمنی و دوست و زیان و سود و ضرر و فایده سپس و آفرینیم می را ذهنی موجودی ما سازی، شیئی یا سازی اقنومی

 فرهنگ، فرانسه، مرز ایتالیا، ملت فرانسه، مثل ای  واژه. ورزیم می سیاست و گیریم می موضع ورزیم، می نفرت پرستیم، می کنیم، می رفتار ها آن اساسِ

تبلیغات،  در قدرت ساختارهای. دارند مستقلی وجود و حیات که ایم کرده تولید را اشیایی که پنداریم می مفاهیم، و الفاظ جعلِ صرفِ به ما. ملت

 .کنند می کار دار کِش و برساخته ذهنی، کامال های واژه نای روی بر دائما شان های گذاری، و اقدام قانون
۳۳۵ -  SWA 2۴2(، و پس از 1۹۸۸ها پس از سیمون وی )در  . این دقت نظرِ هوشمندانه و مفصلِ سیمون وی بسیار قابل تامل است. چرا که سال

و منتقدِ آلمانی کتابی نوشت به اسمِ کلماتِ   پُئرکسِن، نویسنده اُوِهکن در فرهنگ و سیاست و زندگی و تاریخِ مردمِ جهان،  های درازمدت و بنیان   ابهام

 )واژگانِ( پالستیکی:

 Plastic Words :پُئرکسِن اُوِه (Uwe Porksen.) 

 اُوِه آلمانی شناسِ زبان و نویسنده خطرند؟ بی واقعا آیا اما برسند، نظر به خطری بی کلماتِ توانند  می ها این. "معضل" ،"راهبرد" ،"پروژه" ،"توسعه"  

 شدن جفت برای که آمیزی اسرار و غیرعادی روشِ نیز و شان خواری چکش و پذیری انعطاف دلیل به نامد می پالستیکی کلماتی را کلمات این پُئرکـْـسِن

 مداران، سیاست– کارشناسان دهان در. پذیرند معاوضه و ترکیب قابلِ پالستیکی لِگوی های قطعه مثل تعبیرات این. دارند اختیار در شرایطی هر با

 ی دهه در. کنند توجیه و داده شرح را ها پروژه و ها طرح تا شوند می گرفته کار به بارها و بارها  –ها شرکت و ها سازمان ریزانِ برنامه و مقامات استادان،

 امروزه و کرد، تبدیل آمریکا خارجی سیاستِ در ای شالوده به را "(نابالیدگی ناشکوفایی،) نیافتگی توسعه" آمریکا جمهور رئیس ترومن هَری 1۹۴0

 "(بالیدن) توسعه" از کسانی  چه اما. کنند می خود ی"(نیافته توسعه) نابالیده" همسایگانِ به کمک وقف را خود "(بالیده شکوفا،) یافته توسعه" های ملت

 حلِ برای "راهبردی" که گویند می ما به رهبران که موقعی و بردند؟ سود 1۹۷0 و 1۹60 ی ها دهه مسکنِ "های پروژه" از کسانی چه بردند؟  سود

 .شوند نمی نگران ما بینِ در کسانی چه دارند جامعه ی" ها معضل و مشکالت"

 علمی های زبان به محلی و بومی های زبان از را ها آن از خیلی. کردند ظهور تخصصی معانیِ با علمی کلماتی چون هم پالستیکی واژگان  پُئرکسِن، نگاه از

 در شان تخصصی معانیِ از عاری بار این اما– اند ه کرد مهاجرت بومی و محلی های زبان به دوباره اخیر های دردهه شودکه می متوجه او اما کردند، "وارد"

 این. شوند می ظاهر بارها و بارها آکادمیک های همایش و دولتی، گزارشات سیاسی، های سخنرانی در و دارند المللی بین رواج کلمات این. بومی زبانِ

 را معنا عمال اما آیند، می نظر به علمی که کنند می  جانشین کلماتی با را تر دقیق لغات آنان. برند می هجوم خصوصی حتی و ای   رسانه گفتگوهای به واژگان

 ..سازند می ناتوان را مردم مشترکِ زبانِ و کنند می مبهم

 به که دهد می ارائه ای  جامعه واراز مضحکه-مصیبت نقدی و سازد، برمی شان شناسایی برای معیارهایی کند، می دنبال را پالستیکی واژگانِ تاریخ پُئرکسِن

 دهند می نظام نو از آن به خودشان تصویرِ مبنای بر کنند، می نفوذ واقعیت از ای  حوزه به پالستیکی واژگانِ وقتی که دهد می نشان او. کند می تکیه ها آن
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پیروی  پایانِ نوعی توهمِ ثباتِ مطلق. او به جای طلبِ بی ها، به نوعی موازنه و تعادل میل داشت، توازنی بینِ نیروها به این بر   عالوه

رود  ورز انتظار می چه که از فردِ اندیشه اساس، آن ایندید.  بر عنوانِ نوعی شرطِ زندگی می  ، ستیزه و پیکار را به۳۳6از هراکلیتوس

، و توهمِ وِجهه و منزلت، مثلِ جنگ فرق بگذارد. او بعدا در ۳۳۷صَرفه، مثلِ پیکارِ طبقاتی و اختالفِ به  آن است که بینِ ستیزه

از طرفِ دیگر  "جمع"کرانِگی، و  ، بیطرف، و تخیل  اش، به مغایرتِ بینِ واقعیت، حدّ، و موازنه از یک ورزی دورانِ میانیِ اندیشه

 ، سیاست را به شکلِ زیر تعریف کرد:1۹۳۷در سال  "ی سوسیال دموکراسی یادداشتی در باره"معتقد بود. در 

های تخیلِ جمعی در  انداز دوگانه است، که همیشه بین شرایطِ واقعیِ تعادلِ اجتماعی و جنبش ورزی چشم مصالحِ هنرِ سیاست

، هرگز ۳۳۸هایی با لباسِ شب ای باشد یا دورهمی های توده جایی است. تخیلِ جمعی، چه مربوط به دورهمی جابهحالِ نوسان و 

ربط اند به موضوع، یا از آن    سازِ یک وضعیتِ اجتماعیِ مشخص ربطی ندارند؛ بی به شکل شایسته به عواملِ واقعا سرنوشت

  ۳۳۹تر. جلوترند یا عقب

 

ایلیاد یا شعرِ "ی  در مقاله "زور"برهمِ  فراگیر، و در واقع درهم-ح بسیار روشنی از مفهومِ تمامای آخرش شر سیمون وی در دوره

لحاظِ زمانی بعد از سقوطِ  ی این مفهوم توجه داشت که به  در باره "وی". الزم است به جایگاهِ سخنِ ۳۴0(1۹۴0ارائه کرد ) "زور

که باعث شد  ۳۴1ای توجه شود ستیزانه سازیِ سامی جمله به سیاستِ منزویلحاظ مکانی از موضعِ تبعید بوده؛ از  فرانسه و به

منتشر شود و با این  ۳۴2"های جنوب یادداشت"ی  در نشریه 1۹۴1ی  و ژانویه 1۹۴0مقاله با اسمِ جعلیِ اِمیل نُویس در دسامبر 

اش  مقاله  اش نبود، اما اولین ی دورانِ زندگی  ی پرخواننده سامی و سانسور دور بماند. این مقاله تنها نوشته های ضد کار از برخورد

                                                                                                                                                                                                          
 اما بیایند، نظر به شهری آرمان تواند می که هستند واقعیتی ی تازه الگوهای برای ساختمانی آجرهای واژگان  این. شان تهدید اساس بر روال برهمین و –

 .برند می تحلیل به و کنند می فقیر را جهان

 و اجتماعی نقدِ ی زمینه در موفق است کتابی. انداخت راه به زیادی عمومیِ هایی بحث و شد منتشر آلمانی به 1۹۸۸ سال در پالستیکی واژگانِ

 این([. آمازون کتابِ معرفی از نقل به. )شده نوشته برانگیز بحث و باکانه بی( 1۹۸۴) اورول جرج و( گالیور) سویفت جاناتان سُنَتِ ی پایه بر که شناسی زبان

مجید رهنما )در لزومِ زبانی تازه برای فقر( و ایوان ایلیچ در کارهای خود به رواجِ این واژگان و این  .است فارسی زبان به انتشار حال در اَنگیز بحث کتابِ

    ای داشته اند. ها تعریض و نقد ریشه زبان
۳۳6 - Heraclitus (۵۳۷-۴۷۵ هراکلیتوسِ اِفِسوسی، فیلسوفِ پیشاسقراطیِ اهل منطقه :)ساحل شرقیِ دریای اژه در  ی ایونیِ یونان در قبل از میالد

 گذارد، نمی پا مرتبه دو رود یک در کس هیچ "، ".تغییر از غیر نیست پایدار چیز هیچ "ترین نقل قول های منسوب به او:  ی فعلی بوده. از مهم ترکیه

 ".هستند سهیم جهان انفعاالت فعل در و بوده کار به مشغول اند خوابیده که کسانی حتی "، ".نیستند دو همان فرد و رودخانه زیرا
تواند یک بایدِ علمی و مهارتِ زندگی باشد. پیکارِ  اختالفِ طبقاتی و پیکارِ طبقاتی هر دو با نفرتِ طبقاتی تنافر دارند. شناختِ اختالفِ طبقاتی می - ۳۳۷

تِ طبقاتی صلبیت دارد، دنیا را به سفید و سیاهِ مطلق تقسیم نشده. اما نفر در کسبِ حقوقِ داده  تواند دانش و مهارتی باشد برای ایجاد موازنه طبقاتی می

 کند. کند و راهی به رهاییِ همگان باز نمی می
 ی روشنفکرانِ صاحبِ منزلت. های رسمیِ و شبانه کنایه از مهمانی - ۳۳۸
۳۳۹ - SE 1۵2 
۳۴0 -  SWA 1۸2-21۵ 
 تند.ونَسَبِ یهودی داش ی سیمون وی اصل باید به یاد آورد که خانواده - ۳۴1
۳۴2 - Caheirs De Sud 
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 .۳۴۳منتشر شد 1۹۴۵دانِلد در سال  دُوایْت مکسیاستِ ی   کارتی و در مجله ی مِری مک بود که به انگلیسی، و با ترجمه

 

ی  که در مقاله دهد وی فهمی از زور را تکامل می –۳۴۴خوانَد می "پدیدارشناسیِ زور"که رُبِرتو اِسپوزیتو آن را –  در این مقاله

ورزیِ شفاف  معتقدم که مفهومِ زور در هر تالشی برای اندیشه"بود:   ( مطرح کرده1۹۳۹) "تامالتی بر توحش"  اش ناتمامِ قبلی

نویسد، قهرمانِ ایلیادْ آشیل  . وی در خوانشی بدیع از داستانِ ایلیاد می۳۴۵"ی روابطِ انسانی باید در مرکز  بحث قرار گیرد در باره

که زور بگویی یا بشنوی  اش فارغ از این های اولیه در نوشته "قدرت"است. زور مثلِ مفهومِ  "زور"کتور نیست، بلکه خودِ یا هِ

تنها شاملِ قلدری است، بلکه شاملِ منزلت و وِجْهه هم هست، چیزی که  عالوه، زور نه کند. به زدایی می رابطه را مادی و انسان

شود: اولی در سطحِ فرد، هر  ود دارد. دو مفهوم ضمنیِ مهم بعد از این مطرح میباید گفت عنصری اجتماعی در خ

نمایش  های تصادفی به وسیله عملیاتِ زور را از راهِ مشخصه این گیرد و به های اجتماعی تاثیر می از ارزش ۳۴6ی"شخصیت"

نظرِ جسمی در مکانی مشخص، در  ه ازهایی تجسمی ک ای که فرد در آن متولد شده یا ویژگی ه گذارد، مثل اسمِ خانواد می

ها و  ها را نابود کند، بلکه ارزش تواند جسم تنها می ، زور نه"جمع"اند. دوم در سطحِ  ای مشخص، در زمانی مشخص جذاب جامعه

او در ترتیب  این کند. به با درد به آن اشاره می "وی"اش در استعمارگریِ فرانسه که  کند، نمونه ها را هم نابود می فرهنگ

عنوانِ  ، بلکه خودِ  زور را به۳۴۷ی مارکسی طبقه و نه خودشکوفاییِ هِگِلیِ روح اش، نه انگاره های میانه تا اواخرِ زندگی نوشته

زوری که "، "ترین شکل ترین و خالصه زُمُخت"عنوانِ   کند: به شناسد. این مفهوم را به شکلِ دوالیه ارائه می کلیدِ تاریخ می

 چند که ، هر"کشد که فورا نمی"عنوانِ نوعِ خاصی از خشونت  اش، به ناپذیرتر از نظرِ تاثیراتِ بعدی بینی رِ پیش، و، زو"کُشد می

 

تواند بِکُشد  کند و بر سرِ مخلوقی که می  زند، مسموم می مطمئناً بعدا خواهد کشت، احتماال خواهد کُشت، یا شاید صِرفاً دار می 

 . ۳۴۸ها تکِ لحظه وان گفت در تکت در هر لحظه حاضر است ، که می

کند که فرد را به  گذاری می گاهِ هابز و هِگِل: این برداشتْ چیزی را نام از مفهومِ زورْ تکاملی است از نظر "وی"بنابراین برداشتِ 

 کند. برده ترجمه می

  

روشنی  ِ اواخرش را به سیاسی-ی اجتماعی ترین فلسفه در لندن بود که قوی (1۹۴۳ -1۹۴2)آزاد  ی فرانسه برای کار طی در

                                                                 
 ۳۳0-۳21. ص نوامبر، - ۳۴۳
۳۴۴ -  Esposito 1۹۹6 [201۷: ۴6] 
۳۴۵ -  Peterment 1۹۷۳ [1۹۷6: ۳61] 
۳۴6 -  La personne 
۳۴۷ -  geist 
۳۴۸ -  SWA 1۸۴-1۸۵ 
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به سمت اجتماع  –اش بر روی فرد برخالفِ  تاکیدِ اوایل–به سمتِ مسیحیت و  "عدالت"و  "کار"هایش از  بیان کرد. برداشت

(، 1۹۴۳) "ی وظایفِ بشر نویسِ بیانیه پیش"سیمون وی شاملِ  ۳۴۹های مناسبتیِ بعد کار ی زمانی به رفت. از این دوره پیش می

ی حقوقِ بشر و شهروند، و  ی تازه در جهتِ طراحیِ اعالمیه ۳۵0ژنرال دوگل "کمیسیونِ اصالحاتِ حکومتیِ"رخواستِ که به د

شناسیِ احزاب از  رسمیت به"دلیل تصمیمِ  ( به1۹۴۳) "ی احزاب  ی بازداری  از )برچیدنِ( همه یادداشتی در باره"طور  همین

ی   گوید. او با استفاده از مفهوم اراده از برچیدنِ کاملِ احزاب می "وی"این مقاله شدند. در   نوشته "ی آزاد سوی جنبشِ فرانسه

ی عمومی مشتق از  کنند که اراده ای را مقهورِ خود می های مستقل و فردی کند که احزاب اراده  استدالل می ۳۵1عمومیِ روسو

است، که  ۳۵2"ها نیاز به ریشه"اش  ه کارِ برجستهی این دور  ترین نوشته  ها وابسته است. مهم هاست و دموکراسی به آن آن

عنوانِ اولین  ، در انتشاراتِ گالیمار، به1۹۴۹، کاری که آلبر کامو بعدا آن را در سالِ ۳۵۳نامید ترین اثرِ خود  را مهم  خودش آن

 جلد کارهای او منتشر کرد. 11جلد از 

 

بود که با  ۳۵۴(1۹۴۳ -1۹۴2) "انسان و امر مقدس"نظرِ مفهومی شان از  ترین در لندن مقاالتِ بیشتری نوشت، که مهم "وی"

های  واژه-کند و پاد وابسته به زور انتقاد می "حقوقِ"به انگلیسی ترجمه شد؛ کتابی که در آن از  "شخصیتِ انسان"عنوانِ 

و اجتماعی و تصادفی( و ر گذارد: طبیعی )و از همین کند. او بین دو مفهومِ عدالت فرق می را مطرح می "عدالت"و  "وظیفه"

را اضافه  "نیاز به روح"عنوانِ پارسنگی دیگر برای حقوقْ  به ۳۵6ها رو ناشخصانی و ابدی(. نیاز به ریشه )و از همین ۳۵۵طبیعی فوقِ

پایه است، و مستلزمِ -پایه نیست، بلکه شفقت-پایه یا حقوق-کند که قانون کند. در کل، سیمون وی اخالقیاتی مطرح می می

یابنده به  طبیعی و تکامل ، متمرکز بر عدالتِ فوق۳۵۷ِاند یفه نسبت به دیگرانی است که از راهِ اعتنا و توجه قابل تشخیصادای وظ

و از راهِ   عنوانِ عزیمتی از کانت، تواند در آن حضور داشته باشد. به سوی آن نوع عدالت اند که به این دنیا تعلقی ندارد، اما می

                                                                 
۳۴۹ - Pieces d'occasion 
 ی پس از جنگِ دوم جهانی.  جمهور فرانسه ی آزاد و رئیس رهبر جنبشِ فرانسه - ۳۵0
۳۵1 - Rousseau (1۷12 – 1۷۷۸ :)،قرارداد کتاب با) اش سیاسی ی فلسفه. سوییس ژنوِ اهل دان موسیقی و  نویسنده،  ژان ژاک روسو، فیلسوف 

 بشر حقوقِ و ،(امیل کتاب با) توسعه و پیشرفت و آموزش ی زمینه در او نظریات. گذاشت تاثیر اروپا در و فرانسه انقالب و روشنگری عصر بر( اجتماعی

 متن که بود( ای  صفحه1۸000کتابی) دانشنامه نویسندگان از یکی ولتر، و داالمبر دیدرو، کنار در. است گذاشته درازمدتی تاثیرات بعد قرن دو روی بر

  . است پیشینیان جزمیات ی سیطره از آزادی و ورزی فلسفه رای، استقالل آن، اصلیِ ی  مزه و است فرانسه انقالب سپس و روشنگری عصر مهم
۳۵2 -  L'enracinment 
۳۵۳ -  SL 1۸6 
۳۵۴ - La Personne et le sacre 
۳۵۵ - Supernaturalطبیعی : مینوی، ماوراءالطبیعی، خدایی، آسمانی، زَبَرطبیعی، فوق 
۳۵6 -  1۹۴۳ NR 
 در شده خواسته ازو که کند می دریافت را ای نامه . گاندی"وظیفه و تکلیف نسبت به دیگران"این نگاه مشابه نگاه گاندی است در برابر حقوق و  - ۳۵۷

 قبل  باشیم، داشته بشر وظایفِ برای منشوری که است تر مهم خیلی من، ی تجربه به" که، دهد می پاسخ کند، مشارکت بشر حقوقِ جهانیِ منشور نوشتنِ

اش  ی من از حقوق شناسم که در دنیا به اندازه س را نمیام و هیچ ک  در عین این که به حقوقِ خود کامال واقف ".بنویسیم را او حقوق منشورِ که این از

ی  هایش بر این نکته تاکید کرد و چاره ها و توصیه ورزی اش و سیاست های روشنِ مصداقی و انضمامی برخوردار باشد. او عمال در زندگی، و در گفته

 دانست. های زندگیِ بشر را در همین نکته می بازشدن گره
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طبیعیِ(  ، بنیادِ درک او از عدالت )عدالتِ فوق۳۵۸ِی خودنوشتِ معنوی( نامه )زندگی "... عارفی بودکرد  حس می"افالطون، که 

ها آن را  اند، حتی اگر بعضی وقت ها در آن شریک ی انسان باورِ او همه عقالنیتِ انسانی نبود، بلکه میلی بود به نیکی، که به

رغمِ ادعایش که وظایفِ نسبت به  نقدش به استعمارگریِ فرانسه، و علی جاست که با دانستنِ فراموش یا تکذیب کنند. مهم این

کار،  جای این شکلِ کانتی جهانی کند. به خواهد قانون را به تبعیض باشند، یعنی جهانی و فراگیر باشند، نمی دیگرانْ بایستی بی

های فرهنگی را به  قرار نیست ارزش ۳۵۹دنکر  ها به سنتِ خود ادامه بدهند، چرا که هدفِ ریشه اش این بود که فرهنگ  هدف

گیریِ خودِ افراد را به سمتِ  ی خوانش و جهت ها نحوه فرهنگ آن تر، قرار است در خودیِ خود تغییر بدهد، بلکه به بیانی دقیق

 ها تغییر دهد.  آن ارزش

 

سَرزِندِگی و هم معنادادِ  ۳60با معنادادِ هم "ها ریشه"ی سیاسیِ اواخرِ عمرِ او بسیار حیاتی است.  در اندیشه "ها ریشه"مفهومِ 

کنند، و در صورتی که قرار باشد رشد و شکوفایی  سازی می ای پویا و زنده مفهوم عنوان پدیده ی انسانی را به پذیریْ جامعه آسیب

سطحِ طبیعی،  وار در ی اندام دهند. در ورای استعاره حال به ضرورتِ ثبات و امنیت گواهی می در سطحِ فرد رخ دهد در عینِ

ها این کار را با  کند. ریشه طبیعی خدمت می ها در حکمِ نوعی پلِ بینِ واقعیتِ جامعه و آرمانِ عدالتِ فوقِ برداشتِ وی از ریشه

هایی مثلِ نیاز به مشارکت در زندگیِ جماعت، حسِ پیوند  دهند، تبعیت بیانِ تبعیتِ انسان از شرایطِ مادی و تاریخی انجام می

خود،  ی نوبه کرده، به ای ریشه کان، و حفظِ پیوندهایی زمانی مثلِ پیوند به تاریخِ فرهنگی و به امیدهایی به آینده. جامعهبا یک م

ای انتقادی  معنای دقیقِ کلمه، و برخالفِ حفظِ فاصله دهد. به های ابدی به شکوفاییِ فرد فرصتِ بروز می با توجه به خدا یا ارزش

گرفت، یعنی  که مکرر به کار می  ای ی افالطونی اش )با استفاده از استعاره میانی و ورزیِ اوایل از هر جمعی در اندیشه

پرستیِ  وطن"بیند که به  صورتی می  ها را به های اواخرش ریشه ی(، سیمون وی در اندیشه"وحشِ بزرگ"گیری با هر   فاصله

کند )مثال، در  گانه را برای دنیا ممکن می کردن روابط چندین دهند. ریشه ی شفقت و رحمت فرصتِ بروز می  ای بر پایه "تازه

 بخشند. طور که فورا هم فرد و هم جماعت را قوت می وار شکوفنده، در سطحِ مدرسه( آن سطحِ ملت، در سطحِ جماعتِ اندام

 

-شکل زورهای خود کند که به بر جنگ و استعمار به پول و آموزشِ متعارف هم اشاره می عالوه "ها نیاز به ریشه"سیمون وی در 

نوین است، یعنی  ۳61کـَنیِ کـَــنَند. درازترین بخشِ این متنْ ریشه ی زندگیِ انسانی را می کنند که ریشه  ی عمل می بخش تداوم

عنوان تهدیدی برای روح  اند، و او این وضعیت را به ی مدرن و پولْ تنها نیروهای چسبِشِ جامعه شده موقعی که ملتِ تخیل

                                                                 
۳۵۸ -  WFG 2۸ 
۳۵۹ -  l 'enracinement 
۳60 -  connotation زیر معنا، معنای ضمنی : 
۳61 -     d'eracinement 
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ماشینی برای "نحوی که چیزی نیست جز  به–شود  داری فاسد می کند. آموزشِ مدرن هم به دستِ سرمایه انی ترسیم میانس

این است "ی ملت:  و از طریقِ میراثی رُمی برای تربیتِ منزلت و وِجْهه –۳62"تولیدِ مدرک، و به بیانی دیگر، تولیدِ شغل

کند نه بر  کنیِ مدرنْ تمدنی را عرضه می جای ریشه . وی به۳6۳"به ارث گذاشتندمان  پرستی برای شکلِ وطن ای که به پرستی خود

اش با نیروهایِ ضروریِ بازیگر در جهان و  کند، بلکه بر اساسِ کار، که در درگیری ی زور، که انسان را به شیئی تبدیل می پایه

نیاز "وی،   ی سیمون عالوه، نوشته دهد. به اقعیت را میها، نیروهایی مثلِ زمان و مرگ، فرصتِ تماسِ  مستقیم با و دادن به آن تن

را با اصطالحاتِ مکانیکیِ  "کار"ی آخر، او دیگر  یابد. بنابراین، در این دوره اش بازتاب می ی دینی از مسیرِ تجربه "ها   به ریشه

یک زندگیِ " "ی معنویِ هسته"کار کرد؛ حاال  اش می های اوایل طور که در نوشته کند، آن سازی نمی مفهوم  "نقطه اتکا"یک 

تر از انقالبی اقتصادی  سیاسیِ اواخرش، انقالبی معنوی مهم-ی اجتماعی . )در واقع، در فلسفه۳6۴است "سامان  اجتماعیِ خوش

ی طبیع گریِ بینِ طبیعی و فوقِ اش از کار به میانجی بودند، برداشت ارزش کرده است.( برخالفِ یونانیان، که کارِ جسمی را بی

دست  اش با مسیحیت به ی تجربه در سایه  کامال به زبانِ ایمانی است که "کار"های اواخرش،  کند. در نوشته خدمت می

دادنِ کار به نیروهای طبیعی و حتی بیشتر از آن، یعنی کار از طریقِ نیروهای طبیعی  است. به معنای دقیقِ کلمه تن آورده

شکلی که  ، به همان "کار"خدایی است که دنیای طبیعی را خلق کرد. فعالیتِ جنبشیِ دادن به  )مثلِ نیروی ثقل( در واقع تن

 است.  ۳6۵تشبه به مسیح شود، نوعی انرژی در طیِ روز و شب گسترده می

 

عنوانِ آنارشیستی عمدتاً متاثر از دکارت،  اش به های قبلی شکلی مشخص با نوشته اش در لندن به سیاسی-های اجتماعی نوشته

که  اش خوانده شوند، در عینِ این گراییِ مسیحی اش باید با عینکِ افالطون های آخری و کانت متفاوت است. نوشته مارکس

مان استخراج  مان را از درونِ محیطِ اجتماعی مانند. نظرش این است که باید زندگیِ معنوی تاثیرگذارانِ قبلی سرِ جای خود می

این  دهد، به نایِ فرد در برابرِ خداست، این معنویتْ درونِ بافتاری اجتماعی رخ میکه معنویت به مع یعنی، در حالی ۳66کنیم.

خصوص در  کرد، به ای است که نسبت به جمع حفظ می  ی انتقادی  معنی که، در جمع، و عمدتاً، در ملت. این نقضِ فاصله

 مندِ فردی.  ورزیِ روش اش بر اندیشه های اوایل تاکید

 

                                                                 
۳62 -  NR 11۸ –  ی امثالِ پائولو فریری و   است. این نگاه کامال با نگاه انتقادیِ رادیکال و تیزهوشانه انگار که شرح حال ما را خوانده است و نتیجه گرفته

 سال بعدتر مطرح شدند. ۳0ایی که حداقل ه نوایی دارد،  نگاه ایوان ایلیچ هم
۳6۳ -  NR 1۳۷ 
۳6۴ -  NR 2۹۵ 
۳6۵ - imitatio Christi 
گوید، وارستگی، آزادی، رهایی و رستگاریِ من نه در انزوای ریاضتِ  شباهت این نگاه با دیدگاه مذهبی گاندی قابل تامل است: گاندی به تکرار می  - ۳66

یِ مردمان عادی قابل تحقق است. او عمال با وجود خدامرد بودن، عمال با حضور در زندگیِ واقعی مردم کوچه و های خاک غارهای هیماالیا، بلکه در جاده

 اش مشغول بود. ها به جستجوی رستگاریِ خود در خوانشِ خود از معنویت و مذهب خصوص در روستا بازار و به
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     شناسی معرفت -3

ورزیِ متعادل،  ی جهانْ طالبِ اندیشه کرد که کسبِ دانش در جهان و دانش در باره اش، استدالل می در سراسرِ زندگی "وی"

گیرانه است، حتی اگر آن سختی و سنجش، متفکر را به وظایفی نزدیک به ناممکن هدایت کند. از نگاهِ او  موشکافانه و سخت

ی  ای در آستانه ی کاتولیکیِ پیچیده  اندازهای نظریه اش برای خَلق و برساختنِ چشم تالشورزانه مثال شاملِ  این وظایف اندیشه

های باستانیِ یونان، آیین هندو، آیینِ بودا و  ی و تراژد  های مختلفی مثلِ فلسفه کلیسا بود که با کمکِ خِرَدِ  برآمده از سنت

که با  "وی"شناسیِ  آید. معرفت دست می بود دانش از راهِ رنج به، معتقد ۳6۷شد. او در پیِ نگاهِ آشیل آیینِ تائو ساخته می

های رازورانه  ی تجربه خصوص در سایه کرد، به بود، در طیِ زمان تغییر می اش شکل گرفته سیاسی و مذهبی-ی اجتماعی اندیشه

 ."خدا"اش با  شخصی های اول )عرفانی(اش، در تماس

 

و  "خدا"، "خود"اکردنِ دانشِ بنیادی با دکارت فکر کند. مثلِ دکارت در دفاع از وجودِ کند برای پید اش تالش می نامه در پایان

توانم، پس  می"ای از دکارت بود:  او جداییِ قاطعانه "اصلِ اندیشگیِ"یا  ۳6۸"اندیشم اصلِ می"کند. اما  استدالل می "جهان"

دیگر استدالل  چیزی "وی"آزادی دارد، اما  قدرتِ ۳۷1"خود". ۳۷0("علم و ادراک در نگاهِ دکارت" 1۹۳0- 1۹2۹) ۳6۹"هستم

خود ظرفیت و -توان نیست. بنابراین دانشِ کند بفهمد که قادرِ مطلق و همه را وادار می "خود" –خدای قادرِ متعال –کند  می

ی را در شناسیِ دکارت یابد. سیمون وی نوعی معرفت ی است که همیشه با قبول و شناساییِ خدا نبودنِ فرد کیفیت می توانش

های درسی  ای از یادداشت ، مجموعه۳۷2های فلسفی گفتار  درساش حفظ کرد. در  اش در اوایلِ زندگیِ علمی طی دورانِ معلمی

در اولِ کار از  "وی"بینیم که  ، می"روآن"ای در  ، در دبیرستانِ دخترانه1۹۳۴-1۹۳۳اش در سالِ تحصیلیِ  یکی از شاگردان

 .۳۷۴کند را نقد می ۳۷۳اساس معرفتِ تجربی کند، و بر همین مبنای دانش انتقاد می عنوانِ  به "ادراکِ حسّ بشری"

 

کند، به این  ، مانعی بین ذهن و واقعیت مطرح می ۳۷۵"تخیلِ ابلهانه"ی   عنوان مسئله هایش به بعد او تخیل را به از اولین نوشته

                                                                 
۳6۷ - Aeschylusقبل از میالد که فروپاشیِ جباریتِ  ۵00های  نویس یونانیِ سال یی(. نمایشنامه: ایسخیلوس )تلفظ یونانی(، اِسکیلِس )تلفظ آمریکا

ی آشیل به او ربط دارد )مشابه   های هومر هم هست که اصطالحِ پاشنه و روایت کرد. آشیل نام قهرمانی در افسانه   گرِ دمکراسیِ یونانی را دید سرکوب

 ی اسفندیارِ در شاهنامه(. نشده تن روئین چشمِ
 "اندیشم، پس هستم. می"اصل اساسیِ معرفت دکارتی:  - ۳6۸
۳6۹ - Je puis, donc je suis 
۳۷0 -   FW ۵۹ 
۳۷1 - selfنفس، خویشتن، خویش، نفس، ذاتِ فردی : 
۳۷2 -  1۹۷۸ LP 
۳۷۳ - empiricist 
۳۷۴ -  LP ۴۳-۴۷ 
۳۷۵ - folle imagination 
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اش بر روی  شناسیِ او، متاثر از مطالعاتِ اولیه ن معرفتکند. بنابرای معنی که فاعلِ شناسای انسانی را از ذاتِ اشیاء دور می

گیرد. او منتقد هر  حالی که بر ضدّ ارسطو موضع می گیرد در همان  کار می  هایی را از کانت و افالطون به دکارت، برداشت

دید، چون  گسترشِ خود می عنوانِ روا کند، و بنابراین تخیل را به ای بود که خوانِش فرد را از جهان، فراگیر و جهان"گری حس"

توانست به خوانشِ جهان به  کار نمی  ها، آرزوها، و تمایالت خودداری کند، و با این بندی توانست از فکر کردن از طریقِ طبقه  نمی

 زبان خودِ جهان بپردازد. 

انداز  که حقیقتْ گسترشِ چشم نای ابداع کرد. با دانستن ای سوژه شناسیِ میان شکلی مرتبط با این نظر، نوعی معرفت به "وی"

 –شاملِ واقعیتِ وجودِ دیگران–کند که واقعیت  کند یا ترک می  شکلی معلق می محدودِ خودِ فرد را الزم ندارد، بلکه آن را به

ها است؛ هوش  ی دیدگاه زبان خودش ظاهر شود. این تعلیقْ مستلزم نوعی روالِ خواریِ معرفتی و گشادگی به همه بتواند به

ها، احتماالتِ تصادفی و روابط و نیز نوعی تواناییِ  ، نسبت۳۷6ی زبان، باورداشتِ تدرّج رای سیمون وی محتاجِ کاربردِ شایستهب

گوید   ی است که می"اصل"ترِ  گسترده ۳۷۷های معرفتی بخشی از اذعان و بازشناسیِ است. این روال "خود"کشیدنِ  پرسش به

 "فردِ شناسندهْ محدود است."

 

او نوعی  گفتارهای فلسفیْ- درسشود. با   اش از تناقض دیده  سازی تواند در ابتدا در مفهوم می "وی"شناسیِ  پیشرَویِ معرفت

کند که این   او استدالل می  کرد. در واقع، را تایید می "الف، ب نیست"و  "الف، ب است"ی منطقیِ  تناقض در ورای رابطه

اش را گسترش دهد تا از مانع فراتر بِرَود.  خواهد که اندیشیدن شد که در آنْ تناقض از ذهن میتواند مانعی زاینده با تناقض می

ی   صفحه"وقتی بر نوعی  ۳۷۹ناپذیرها شود که ادعا کند قیاس وارد تفصیلِ این انگاره می  ۳۷۸با استفاده از ریاضیاتِ یودِکسِسی

شکلِ فکری درک شود. بلکه  ن نوعی سنتزِ هگلی نیست که بتواند بهتوانند با هم آشتی کنند. اما ای قرار بگیرند، می "باالتر

هدایت کند. بنابراین، در  -مثابه راز به- تواند شناسنده را به تاملی سطح باالتر بر روی حقیقت ها می اندیشی به تناقض ژرف

ناپذیرها با وحدتی  ند که در آن قیاسک عنوانِ نوعِ خاصی از  تناقضی مطرح می  را به "راز"شناسیِ اواخرش این مفهومِ  معرفت

 شوند. ناشدنی ظاهر می ادراک

 

کند. مثال، اگر تناقض از راهِ  طبیعی با خود حمل می سازی تناقض، معانیِ ضمنیِ الهیاتی، یا حداقل فوقِ عنوانِ نوعی مفهوم  رازْ به

کند؛ اما  ی مطلق را ثابت می ، و خدای بخشندهگاه وجودِ محنت ظاهراً نبودِ نوعی قادرِمتعال شود، آن منطقِ رسمی فهمیده

                                                                 
۳۷6 - degrees درجات : 

۳۷۷۳۷۷ - recognition شناسایی : 
 دان و عالمِ یونانی؛ شاگرد آرکیتاس و افالطون در قرن چهارم پیش از میالد. شناس، ریاضی ستاره - ۳۷۸
۳۷۹ -  incommensurables 
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خدمت کند، و به همزیستیِ محنت و خدا امکان  ۳۸0عنوانِ میانجی تواند به شکلِ راز فهمیده شود، خودش می تناقض اگر به

سیِ حلی مذهبی برای تناقضِ اسا مسیح راهِ  شود. در واقع، شکلِ چشمگیر بر روی صلیب دیده می ای که به  بدهد، همزیستی

روایی باز  ، مسیح از راهِ حلولی هم که به روی همگانیّت و جهان  این بر است. عالوه "خوب"و  "ضروری"سیمون وی، بینِ 

ی فیثاغورثیِ هماهنگی  کند. بنابراین، با نوعی تعدیل و دستکاری در نظریه شود، تناقضِ فرد و جمع را آشکار کرده و حل می  می

 "ی فیثاغورثیِ نظریه"که، در   . مختصر این۳۸1دهد فرصت بروز می "توازنِ درستِ اضداد"ه مسیح به کند ک و تناسب، او ادعا می

حلی  ها به راهِ کند که ریاضیات پلی بینِ طبیعی و ابدی )یا بین انسان و خدا( است. یعنی، فیثاغورثی ، استدالل می1۹۴1سال 

تواند ابزاری برای  کرد که هر بررسیِ ریاضیاتی می از فیثاغورث، ادعا میاند. با الهام  های آشکارِ طبیعی قائل فکری برای تناقض

انجام بگیرد. او در  –خصوص در هندسه به–ی اصولِ تناسب و توازنِ ضروریِ اضداد  پاالیش و خلوص باشد، اگر که در زیرِ سایه

شان برای نفوذ به رازهای کیهان  یی مشخصاً دین شان و پروژه های ریاضی میراث و روحِ فیثاغورثی پیوندی بینِ بینش

 .۳۸2دید می

 

مند )سیستمیک( رایج  ی نظام طورکه در فلسفه آن–هاست  که مخالفِ بازداری یا انحاللِ تناقض "وی"محورِ  ی ارزش در فلسفه

معیارهای "ها  کاری و صداقت عرضه شده و در سطوحِ مختلف آزموده شوند؛ برای او، آن ها قرار است که با درست تناقض –است

حامل تناقضی  "بدار ات را دوست دشمنان". مثال، حکمِ مسیح در ۳۸۴همخوانی دارند ۳۸۳گیریِ وارستگی اند، و با جهت "امرِ واقع

کنند.  ورزی را تهدید می پذیری و شکنندگیِ عشق انگیزند و به کسانی که آسیب بورز که نفرت است در ارزش: به کسانی عشق

کند و نوعی  را سست می ۳۸۵از انانیّت اندازهای خاصِ برآمده  حادِ اضدادْ وابستگیِ فرد به چشمتسلیم به این ات "وی"برای 

تواند با نوعی وابستگی  وابستگی به یک چیزِ خاص فقط می"نویسد،  . می۳۸6کند را خلق می "پرورده -گراییِ فکریِ خوش کثرت"

ی  فلسفه"اش،  ی است که  او با این حرکاتِ فلسفی در ذهن(. روبر شناویه مدعGG 101نابود شود که با آن ناسازگار است. )

گیری از تعبیرِ گاستون باشالر، نوعی پویاشناسیِ تناقض  جای آن با وام ندارد، بلکه به  ی، یعنی نوعی پدیدارشناسی"ادراک

 . ۳۸۷دارد

                                                                 
۳۸0 - mediation 
۳۸1 -  WFG ۳۳  ."معنوی خودنوشتِ ی نامه  زندگی" 
کنند و به طعن و تکفیر اهل علم   علمی را چوبین فرض میمقایسه شود با نگاه بیشترِ عرفای بزرگِ ایرانی و مسلمان، که هر گونه پای استداللی و  - ۳۸2

 .  www.ghkeshani.com/simoneweilrumimathاند. نک:   پرداخته طبیعی علومِ دانستنِ سطحی و ریاضیات، از جمله ابن سینا و
۳۸۳ - detachment ،گیری  فاصله ناوابستگی،: وارستگی 
۳۸۴ -  GG ۹۸ 
۳۸۵ - ego-driven انگیخته، نفسانی، انانی مَنیّتی-: خویشتن 
۳۸6 -  Springsted 2010: ۹۷ 
۳۸۷ -   [2۵  :2012] 200۹ Chenavier 

http://www.ghkeshani.com/simoneweilrumimath
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حل و   ین معرفیْ تناقض را نه از راهِبیشتر فیثاغورثی یا افالطونی است تا مارکسی: ا "وی"در کل، نوعِ معرفیِ تناقض از سوی 

ی پایانِ اندیشه   جا که راز آغاز و نقطه کند، در آن ، بلکه از راهِ دیالکتیک در سطحِ اندیشه مطرح می۳۸۸فصل در سطح اشیاء

ض در نویسد، تناق در دورانِ حضورش در لندن می "ای مارکسیستی وجود دارد؟  آیا نظریه"اش  ی ناتمام .. او در مقاله۳۸۹است

سوی خیر از  شود. مارکس با صداقت و خلوص، این جنبشِ به آیند تصویر می ماده با تصادمِ نیروهایی که از جهاتِ مختلف می

دانست که با عملِ  ی می ورز ی اجتماعی نسبت داد، جنبشی که افالطون آن را مربوط به مخلوق اندیشه ها را به ماده راه تناقض

 .۳۹1راز کشیده شدهبه ف  ۳۹0"لطفِ"فوقِ طبیعیِ 

 

کند که  ی عمل می"روح"عنوانِ پشتیبانِ  حُسنِ تناقض را وارسی کند که به»کند تا  را دنبال می "دیالکتیک"او کاربردِ یونانیِ 

اشتباه  به "گرایی ماده"زدن چنان جنبشی به  کرد که مارکس در پیوند طور فکر می ؛ این« شود می  با کمکِ لطف برکشیده

 .۳۹2رفته

 

گریِ  چیزهایی است که هم از راهِ حس است. خوانِشْ نوعی تفسیرِ آن ۳۹۳"خوانِش"شناسانه برای وی  مفهومِ محوریِ دومِ معرفت

عنوانِ دریافت و اِسنادِ معانیِ  به–شود؛ بنابراین، خوانِش  جسمی و هم از راهِ شرایطِ اجتماعیِ فاعلِ شناسا به آنان معرفی می

ی  شک در شبکه جایی که ادراکِ ما از معنا بی دنبالِ آن، از آن شود. به می ۳۹۴گری ول میانجیهمیشه مشم –خاصی در جهان

شود. وی از  های دیگر وساطت می ها از راهِ خوانش هاست،  بر سر خوانش شده و متاثر از آن  ایِ تفسیرها پیچیده سوژه میان

توانیم وضعیتی را   دهد. ما می صای مردِ کورْ این نکته را شرح میی ع ای که از دکارت قرض کرده، یعنی با استعاره طریقِ استعاره

اش  ی حساسیت مان بخوانیم، درست مثلِ آدم نابینایی که دامنه از راهِ اعتنا به وضعیتی دیگر برای گسترشِ آگاهی و حساسیت

نگر هم باشد، مثال  ند تنگ و محدود و سادهتوا کند. اما خوانِشِ ما از جهان می تر می ترِ[ عصایش بزرگ را از راهِ کاربردِ ]دقیق

عنوانِ تهدیدی بالقوه ببینیم.  کنیم، به کند تا هر کسی را که با او برخورد می وقتی که بافتارِ خشونت و زورْ ما را وسوسه می

دخالت شوند؛ در های تحمیل و  توانند تبدیل به پروژه شناسیِ قدرت آزاد نیستند و می یی ها از پویا عالوه بر این، خوانِش

 خصوص به برداشتِ او از زور.   شود، به اش متصل می سیاسی-ی اجتماعی اش به فلسفه شناسی  جاست که معرفت این

                                                                 
۳۸۸ - things 
۳۸۹ -  Springsted 2010: ۹۷ 
۳۹0 - graceاند.  مون ویی سی های اندیشه واژه : لطف. لطف و ثقل، محنت و اعتنا از جمله کلید 
۳۹1 -  OL 1۸0 
۳۹2 -   OL 1۸1 
۳۹۳ -  lecture  -reading  
۳۹۴ - mediated 
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ها. کسی را وادارکردن به خوانشِ خود،  هایی در این خوانِش شویم. یعنی تداخل دستِ دیگران هم خوانده می اما به  خوانیم، ما می

خوانیم )استیال و  طور که داریم خودمان را می اش )بردگی(. وادارکردن دیگران به خواندنِ ما آن خوانیم که می طور  آن

 (. ۳۹۵چیرگی

ها، فشاری بر روی   کرده جنگ راهی است برای تحمیلِ خوانِشی دیگر از حس"دهد:  او خوانِش را با جنگ و تخیل پیوند می

جنگ، سیاست، فصاحت، هنر، "که،  ۳۹۷دهد  توضیح می 1۹۴1در سال  "نِشای در بابِ مفهومِ خوا مقاله". در ۳۹6"تخیلِ دیگران

 "خوانِش". در همین مقاله ۳۹۸"خوانند چه می های اِعمالی بر روی دیگران، اساساً عبارت است از تغییر آن ی اقدام تدریس، همه

در باال یاد شدند رشد و تکامل که  "تناقض"و  "ی حسی دنیایِ تجربه"، "نمود"ی  شناسانه را در پیوند با مفاهیمِ معرفت

 دهد: می

 

ها  ای که خودمان در نمود ی زندگی، ما از بیرون در گیر هستیم، با معانی روال بوده، در هر لحظه هم قبال که طور همان

جهان  چه ن جایی که آ ی واقعیتِ جهانِ بیرونی بحث کنیم، از آن توانیم تا ابد در باره خوانیم. به همین علت است که می می

کنند، انگاری که بیرونی هستند؛ آن  ها واقعی نیستند. اما ما را تسخیر می خوانیم؛ آن چیزهایی است که می نامیم معانیِ آن  می

ترِ اندیشه در این دنیا  ی مهم  که وظیفه کنیم این تناقض را حل کنیم، در حالی چیز است که واقعی است. چرا تالش می

   ۳۹۹کشند؟ قولِ افالطون، ما را به باال می ای است که، به ناشدنی بر روی تناقضاتِ حل اندیشی  کردن و ژرف تعریف

توانیم یادبگیریم که  مان صِرفاً منفعل نیستیم. یعنی، می های ما در خوانِش "وی"این یادآوری مهم است که برای 

باالتری از خوانِش، نیازمندِ کارورزی در  مان را از جهان و دیگران عوض کنیم. اما تحول و تکامل به مرحله های خوانِش

  جسمی، کارها، ۴01که مستلزمِ اشتغاالتِ ۴00نوعی از اعتناگری–ان است های این جه"چیز"ورزیدن به خدا از طریقِ  عشق

گیرند. برای او مطلوب است که   های خاصِ زیستن منشاء می های خاصْ از شیوه های خاص هم هست. خوانِش ها و تجربه نگرش

دهد، این  اش توضیح می شتطور که در دفاترِ یاددا باشد. همان طبیعت روشن شده صورتی بخوانیم که با فوق  طبیعی را به

 مراتبی است: شناختنِ سطوح و مراتِبِ سلسله  رسمیت سازیِ خوانِشْ نیازمندِ به مفهوم

                                                                 
۳۹۵ - NB ۴۳  .conquest 
۳۹6 -   NB 2۴ 
۳۹۷ -  LPW 21-2۷ 
۳۹۸ -  LPW 26ایلیچ.ی "زدایی از جامعه مدرسه"ی  : بازهم تشابه نظر او با نظرات پائولو فریری و ایوان ایلیچ در بابِ آموزش متعارف و رسمی، و نظریه 
۳۹۹ -   LPW 22 
۴00 -attentiveness 
۴01 - involvements 
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ها عشق بورزیم،  ی واقعیت همه ، خوانِشِ نظامِ پشتِ ضرورت، خوانِشِ خدای پشتِ نظام. باید به گری خوانِشِ ضرورتِ پشتِ حس

ورزی  است. عشق  "گویی- همان -این"کار از نوعِ   که در هر واقعیتی خدا حاضر است. اما این شان، بلکه برای این های برای پیامد نه

 .۴02شان ی امورِ واقع چیزی نیست جز خوانِشِ خدای درون به همه

 

ن در چندین مرحله، سطح یا قلمرو از خود نشا ۴0۳گری  شود که چندین داللت می عنوانِ نوعی از متن شناخته   بنابراین جهان به

مطابق با "کند که  از علمی دفاع می "ها نیاز به ریشه"کند. در  نقدش را به علمِ مدرن بنیاد می "وی"شناسیِ  دهد. معرفت می

. از راهِ تامل بر دنیای ۴0۴"کند  اش را هم با ایمانِ دینی حفظ می ی نزدیک و همزمان رابطه  کند، های دقتِ ریاضی رفتار می روش

فهمد که نظامِ  چنینی، شناسنده می تواند در چندین سطح خوانده شود. با خوانِشی این ع علم، جهان مینو  طبیعی به کمکِ این

 جهان همسان با چیزی واحد است، اما در هزاران سطحْ مختلف است:

 

نایت به هوشِ ی است ابدی؛ با عنایت به عالـَم اطاعتِ مطلق است؛ با عنایت به عشقِ ما، زیبایی؛ با ع"خِرد"با عنایت به خدا 

 . ۴0۵رحم مند؛ با عنایت به جسم وخونِ ما، نیرویی است خشن و بی ما، تعادلِ روابطِ ضرورت

 

ی    شناسی و علمِ مدرن را پروژه مدرن است. او معرفت-نوعی ضد  شناسیْ اش، در معرفت سیاسی-ی اجتماعی وی به سیاقِ اندیشه

کند که جهان بایستی تسلیمِ خودآیینی و خودفرمانی و قدرتِ   و فکر می کند بیند که حدّ را فراموش می ای می گسترنده-خود

کردنِ  با تابع ۴06گیرد. خود می وکار( نقشی معرفتی به خصوص کارِ جسمی، مثل کشت انسانی باشد. پس در نظرِ او، کار هم )به

کند و فرصتی برای خوانشی  یدا مینمایی تناقض پ بزرگ-شکلی هر روزه، فورا با خود فرد به ضرورتْ به ۴0۷ی" دِگررهبرانه"

خواند.  کند که روابطِ ضروری را همزمان در سطوحِ چندگانه می کند: هوشْ خودش را صاحبِ صالحیتی می تر ایجاد می متوازن

و کند که در آن حالتْ منفصل، ناشخصی  خوانِش ارتقاء پیدا می-این خوانشِ در سطوحِ مختلف، و متاثر از ایمان، به نوعی از نا

پیوندد.  ی دینیِ سیمون وی می شناختی و فلسفه ی اجتماعی، زیبایی به اندیشه "خوانِش"ها  شود. از طریقِ این دالّ طرف می بی

                                                                 
۴02 -  NB 26۷ 
۴0۳ - signification 
۴0۴ -  NR 2۸۸ های علمی تشابه ندارد که در قرون وسطی  ی مختلف بر واقعیت های نهادهای دینیِ برساخته . طبعا این نگاه سرِ سوزنی با تحمیل دگم

 زده چیزی است دیگر. هایش، و علمِ دین تدینِ رایج بوده. ایمان چیزی است جدا از نهادِ دینی و دگمو بعدها در جهان مدرن در میانِ بعضی اهلِ 
۴0۵ -  NR 2۸۸- 2۸۹ 
 کند. همین شکل تامل می نگاه مدرن رادیکال در آموزشْ به کار به - ۴06
۴0۷ - heteronomouslyبر از دیگری. : دگر پیرو، فرمان 
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 –نگریِ معنوی  کند. ژرف بسیار دیرین و کهن تکیه می ۴0۸های اواخرِ اوْ برای توجیه، به متافیزیکِ یعنی، معرفت شناسیِ اندیشه

اندازِ فراگیرِ  دهد از چشم فرصت می ۴0۹واگذار شده "خودِ"شناسانه، به  ی زیبایی سنگِ سلیقه هم -یزآم که خداداد است و لطف

بِوَرزد، درست   تبعیض و برابرانه عشق تواند بی گفت، انسان می باشد. بنابراین، می اش خوانِش داشته ترین حالت جهانی در کامل

 ترجیح  و تبعیض. یب  بارد، تابد یا باران که می مثلِ خورشید که می

 

 اخالقیات -۴

اش حضور دارد، اما  های اوائل است که هرچند موضوعاً و عمالً در نوشته ۴10"اعتنا و توجه"مفهومِ محوریِ اخالقیِ سیمون وِی 

سازی  اخالقی در مفهوم ۴11اش رسید. اعتنا نوعِ خاصی از چرخشِ در مارسِی بود که به اوجِ بیانِ قویِ نظری 1۹۴2در سالِ 

ها  گیری است که با وجود این وست. اساساً، این مفهوم کمتر از موضعی اخالقی یا روالی مشخص است و بیشتر نوعی جهتا

اندیشی  بینی در چندین سطح شود. این چرخش شاملِ ژرف نیازمندِ کارورزیِ سختی است که منتهی به ظرفیتی از ژرف

شود که  جو کند، اعتراضِ مشخصی که از طرف کسی انجام میهایش قرار است جست چیزهایی است که کسی در رنج برآن

آورد(  کند، و این واقعیت که فرد، از روی تصادف )خطر و بخت  صدمه خورده، شرایطی اجتماعی که اقلیمی برای رنج فراهم می

 همان سان موضوعی است برای محنت.  به  ای متفاوت، در لحظه

 

  نیست، "تالشی عضالنی"شود.  هدایت می ۴12ا نوعِ خاصی از میل و تمنای بدون متعلَّقشود، بلکه ب اعتنا با اراده هدایت نمی

ها و تمنای خودمحورانه است  و همراه با پذیرندگیِ رو به رشدِ جان.  ، که مستلزمِ رهایی از پروژه۴1۳است "تالشی منفی"بلکه 

خدا را "گیرد که  سمتِ نیکیِ رازآلودی جهت می به "اعتنا"ی  ، تمنای برانگیزاننده"وی"برای یک مسیحیِ افالطونی از نوعِ 

)سالِ  "های مَدرَسیِ معطوف به عشقِ به خدا ی درست از درس تامالتی بر استفاده"ای به اسمِ  . او در مقاله۴1۴"کشد پایین می

ی اعتنا به سمتِ خدا،  گیریِ همه جهت"گیرد؛ نیایشی با تعریفِ  می نظر در خود عزیمتِ ی  نقطه ، نیایش را به عنوان۴1۵(1۹۴2

 کند:  اش از اعتنا تشریح می . بعدا هم نوعی بیدارباش و پاسبانی را در تعریف۴16 "ی اعتنایی که جان به آن قادر است همه

                                                                 
۴0۸ - metaphysics ِنظری، فلسفه، حکمت.  ی ی اولی، علمِ برین، فلسفه الطبیعه، فلسفه مابعد: علم 
۴0۹ - abdicated 
۴10 -  l 'attention 
۴11 - turn 
۴12 - object 
۴1۳ -  WFG 61.کنایه از تالش در جهت خودداری است و نه  اقدام به انجامِ کاری مشخص  . 
۴1۴ -  WFG 61 
۴1۵ -  WFG ۵۷-6۵ 
۴16 -  WFG۵۷ 
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؛ ۴1۹)اُبژه(  وذپذیری از عینِ معلومگی برای نف ، و آماد۴1۸شدگی  ، خالی۴1۷مان، وارَستگی کردنِ اندیشه اعتنا و توجه یعنی معلق

تر و نه در تماس با آن، دانشِ  ی دسترَسِ آن اندیشه، اما در سطحی پایین مان است در محدوده معنایش نگهداشتن ذهن

، ۴21، منتظر باشد۴20ایم که مجبوریم از ... استفاده کنیم ... باالتر از هر چیز، فکرِ ما بایستی خالی باشد برعکسی که کسب کرده

 . ۴2۳ی است که قرار است در آن نفوذ کند"عینِ معلوم"ی  ی دریافتِ حقیقتِ برهنه ، اما آماده۴22ی چیزی نباشد واهندهخ

 

دقیقا این است که  ۴2۵جای انتظار مشکلِ جستجو، به "وی"کند. برای  تر می را روشن ۴2۴ی بینِ اعتنا و انتظار زبانِ فرانسه رابطه

یابد: به بتی تقلبی و  را پر کند. در نتیجه، فرد با سرعتی زیاد بر چیزی قرار می  انتظار بخشِ انسان مشتاق است تا تهیِ تمایز

و  ۴2۷کند، بسیار حیاتی است که اعتنا با تعلیق را پر می ۴26"تهی"دروغین. چون در طیِ جستجو یا خواست، تخیلْ 

نگرانه،  های آینده فرافکنی-ها، خود بتاز –است  ۴2۹مشخص و متمایز شود. در واقع، تهیْ ،برحسبِ تعریف، خالی ۴2۸وارستگی

معنای دقیقِ کلمه،   ها به منزلت و حیثیتِ جمعی و فردی. به  وابستگی، ۴۳0ها  فکری گرِ پشیمانی از بی  جُبرانهای  تسلی

انِ دهد، یعنی فناپذیری را. اما این پذیرشِ مرگ، وضعیتی است برای امک پذیریِ فرد را نشان می اش شکنندگی و تباه پذیرش

مند با اعتنایی  هویت ۴۳1ی دینیِ وی بعداً خواهیم دید، برداشتِ او از سرشتِ طور که در ارتباط با فلسفه  دریافتِ لطف )همان

 است.(. ۴۳2اش، پادآفرینی های آشکار الهیاتی چنینی، همراه با پژواک این

                                                                 
۴1۷ -  [disponlible ]-  detached طرفی : بی 
۴1۸ -  [vide ]-  empty 
۴1۹ - object ،پذیر فعل  یاب، موضوع، خواسته، مفعول، معلوم، عین، شناخت  : اُبژه، شناخته 
۴20 -  [vide] 
۴21 -  [en attente] 
۴22 -  [ne rien chercher] 
۴2۳ -  WFG 62 
۴2۴ - attente 
۴2۵ - en hupomene (δἰ: به تعبیر و تلفظ و حروفِ یونانی. (ὑπομονῆς 
۴26 -  le vide 
۴2۷ - suspension محرومیت : 
۴2۸ - detachment طرفی :  بی 
۴2۹ - vide - empty 
۴۳0 - un-thinking 
۴۳1 - disposition 
۴۳2 - decreation 
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ی خود دریافت کند.   برنده اندازِ محدود و تحلیل پوشد تا دنیا را بدونِ دخالت و مزاحمتِ چشم چشم می ۴۳۳در اعتنا، فرد از نفس

و نهایتاً برای سیمون وی نوعی تشبه به –کردنِ خود(  )ساده ۴۳۵"زدایی من"، یعنی نوعی ۴۳۴گر  تخلیه-این نِگــَرش خود

 به اخالقیاتی ناشخصانی اما –۴۳۷خود تا حدِ انسانی معمولی در روایت از خدا و مسیح( کردن )پست زدایی  در الوهیت ۴۳6مسیح

ی اعتنا به سمت خدایی رازآلود و ناشناخته است  وسویِ اولیه دهد. در واقع، اگر سمت فرصت بروز و ظهور می ۴۳۸ذهنانی میان

خصوص به سمتِ آنانی که  اش به سمتِ شخصِ دیگری است، به شود(، سرشتِ ثانوی شکلِ میل به خیر تجربه می )که غالباً به

 اند. غرقه درون محنت

 

نگرد،  ای را به درونِ خود راه دهد که به او می تا هستی ۴۳۹کردن( )خالیکند  اش خالی می ی محتویات روحْ خود را از همه

 .۴۴0کار را انجام دهد تواند این کس که توانا به اعتنا باشد می اش. فقط آن طور که هست، با تمامیِ حقیقت درست همان

 

شکل طبیعی خودش را  کشد که خودِ خودمختار به ای پیش می عنوان مسئله  کند و آن را به میاین حقیقت را شناسایی  "وی"

دلیل اعتنا کمیاب است اما  همین ؛ به"خود را در معرضِ دیگری قرار دادن"کند، یعنی برخالفِ  هایش تحمیل می به درونِ پروژه

است که، البته با خوانِشِ او،  ۴۴1اعتناْ تمثیلِ سامریِ نیکوکار زدنیِ ای الزم است. برای وی داستان مثال برای هر سرشتِ اخالقی

وقت است که همدردی  زده، آن نام و محنت سمتِ فردی دیگر، فردی بی ، به"کند اعتنایش را به سمتی متوجه می"وقتی فرد 

 .۴۴2شود مبادله می

 

ای که درگیر  ا هستند. اعتنا خاَلق است. اما در لحظهی اعتن آیند دقیقا اثراتِ خودکارِ این لحظه دنبال می هایی که به آن اقدام

                                                                 
۴۳۳ - egoخود، من، مَنیّت، انانیّت : 
۴۳۴ - self-emptying 
۴۳۵ - dépouillement 
۴۳6 - imitatio Christi 
۴۳۷ - kenosis 
 ای سوژه-میان - ۴۳۸
۴۳۹ - se vide 
۴۴0 -  WFG 6۵ 
 به اورشلیم از مردی روزی» گوید می مسیح. کند می سؤال همسایه واژه مفهوم ی درباره او از مسیح آزمودن برای : فقیه۳۷ -2۵، 10انجیلِ لوقا  - ۴۴1

 از کاهنی. کنند می رها خود حال به و زنند می کتک را او و گیرند می را اش دارایی تمام و کنند می حمله او به راهزن ای عده راه مسیر در. رفت می اریحا

 به توجه بدون نیز او و گذرد می مسیر آن از ی خدا(  ای )خادمِ خانه الوی او از بعد. داد ادامه خود راه به شخص آن به توجه بدون اما گذشت می مسیر آن

 و روغن با را مرد های زخم. سوزد می او حال به دلش مجروح مرد دیدن با و گذرد می آنجا از سامری مردی آخر در. دهد می ادامه خود راه به زخمی مرد

 من و کن رسیدگی مرد این به گوید می مبلغی دادن با دار مهمانخانه به و برد؛ می ای مهمانخانه به و گذارد می خود مرکب روی بر را او و شوید می شراب

 مرد همسایه نفر سه این از کدام تو نظر به کرد سؤال فقیه از مسیح بعد.« گرداند برخواهم تو به را آن بودی کرده خرج بیشتر چه هر برگشتم وقتی

 (۳۷–2۵. 10 لوقا انجیل. )کن چنین نیز تو و برو گفت مسیح. کرد کمک او به آنکه داد پاسخ. است زخمی
۴۴2 -  WFG ۹0 
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پذیرد که با  پوشی است. این نکته حقیقت دارد، حداقل، در وقتی که اعتنا خالص باشد. انسان می است، نوعی ترک و چشم

جودی دهد اما فقط به و اش را گسترش نمی کردن بر روی نوعی مصرفِ انرژیْ کوچک و خفیف شود، مصرفی که قدرت تمرکز

 ۴۴۳کند.  دهد، وجودی که مستقل از او زیست می غیر از خودش هستی می

 

دهد، بلکه به فردِ درگیرِ ترک و  بخشیِ بامعنا به دیگری می تنها شناسایی انسان و بنابرآن هستی معنای دقیقِ کلمه، نه اعتنا، به

 .بگیرد اخالقی اش به خیر موضعی دهد که در پاسخ به میل پوشی امکان می چشم

 

سازی شرعی از اخالقیات است. اعتنا با وظیفه  ی سیمون وی با مفهوم"اخالقیاتِ اعتنا"گذاریِ  ی مهمْ تشخیص و فرق نکته

( یا با نتایج و ۴۴۴پاسخ بدهیم "دیگری"کند ما موظفیم به نیازهای روحی یا جسمیِ  گیرد )هرچند که وی فکر می جان نمی

، که سیمون وی از طریقِ مارکس از ارسطو پذیرفته ۴۴6اش ه، اعتنا از وَجه حکمتِ عملیعالو به ۴۴۵شود. هایش ارزیابی نمی پیامد

باور  باوری. اما، از سنتِ اخالقِ فضیلت یا نتیجه ۴۴۷تر است تا به اخالق وظیفه باور باور نزدیک بود، احتماالً به اخالقیاتِ فضیلت

یابیِ  کند که، از نظرِ ارسطو، در ضمن تکامل از فضیلت ظهور می تر شود: اعتنا غالباً خودانگیخته های مهمی جدا می صورت   به

منفعل را -گیریِ فعال نوعی جهت "تالشِ منفی"شود؛ تاکیدش بر  می  از راهِ خوگیری پرورده "طبع و حال"نوعِ  انسان به یک

گیری است  ، بیشتر جهت"کردن"ا است ت "شدن"کند )که بیشتر  کند که برضدِ تاکیدِ اْرَسطو به فعالیت مبارزه می پیشنهاد می

چون آزادمَنِشی؛ الهامِ  رو و مفرِط است، در برابر صفتی معتدل هم اش زیاده بخشی تا موفقیت و دستاورد(؛ سخاوت و رایگان

در –ی فرد داللت ندارد  مندانه های فضیلت گراییِ تحققِ پروژه گراییِ ارسطو است؛ بر نوعی غایت  اش مخالفِ طبیعت طبیعی فوقِ

ای است که اعتنا به  های خودِ فرد است؛ و نهایتاً، برای سیمون وی، نظرِ ارسطو فاقد حسِ خیرِ بینافردی واقع، تعلیقِ پروژه

 گیرد(.  این نکته او، بازهم، از افالطون الهام می "درنظرداشتِ"گیرد )و با  سمتِ آن جهت می

 

اَشکالِ عشقِ "ی اش(؛ در نوشته گراییِ مسیحی ی همان افالطوناش )یعن طبیعی فوقِ ۴۴۸سیمون وی با تکیه بر متافیزیکِ

                                                                 
۴۴۳ -  WFG ۸۳-1۴2, ۹0   .1۹۴2 "ِعشقِ انواع ( خَفیimplicitبه ) خدا". 
۴۴۴ -  SWA, esp. 22۴–22۵   ."بشر وظایفِ ی بیانیه نویسِ پیش" 
 محور محور است و نه نتیجه یعنی نه تکلیف - ۴۴۵
۴۴6 - phronesis : 
۴۴۷ - deontology: عمل هر ارزش که )نگر(،. باور به اینباور  اخالقی، اخالقِ وظیفه نگر، اخالقِ تکلیف شناسیِ نگری، بایا شناسی اخالقی، بایسته بایسته 

  باور باور و نتیجه . دو نوع دیگر نگرش به اخالق، فضیلت(اخالقی فرایض دانش (آن ی نتیجه نه دارد اخالقی قوانین و اصول با آن تطابق به بستگی

۴۴۸ - metaphysicsت. نظری، فلسفه، حکم  ی ی اولی، علمِ برین، فلسفه الطبیعه، فلسفه : علمِ مابعد 



122 
 

 کند. های بینِ اعتنا، خالء، و عشق برخورد می با ارتباط "به خدا ۴۴۹خفی

 

که در  که خودمان را نفی کنیم، برای ترکِ این ، برای این۴۵0مان خالی کنیم که خودمان را از الوهیتِ نادرست  برای این

اند و این که مرکزِ  "مرکز"شکلی یکسان  ی نقاطِ جهان به که همه برای تشخیصِ این  ،۴۵1باشیم "دنیادر نافِ "مان  تخیالت

حقیقی در بیرونِ جهان است، باید به حاکمیتِ ضرورتِ مکانیکی در ماده و حاکمیتِ انتخابِ آزاد در مرکزِ هر روح رضایت داد. 

 . ۴۵2مان است گردد، عشق به همسایه ورز برمی اشخاصِ اندیشهی این عشق که به سمتِ  چنین مجوزی عشق است. چهره این

 

دهد، عشق نیازمند شناساییِ   شود، چون درست همان وقت که به وجودِ دیگری جواز می تواند به شکل عشق دیده اعتنا می

ایِ  ف معنای محاورهکند. برخال زدایی می اش مرکز"باشندگی تک"و  "خود"است، و به این ترتیب از  "خود "واقعیتی در بیرون 

 عشق ۴۵۳گان[  زده این خداست که درونِ ما به آنان ]به محنت"ورزیم، بلکه  جاست که ما شخصاً عشق نمی اش در آن عشق، علت

. اما ۴۵۵ترتیب فراگیر و جهانی است این است و به "کامالً غیرشخصی"این علت که عشقِ ما برای دیگران  ، و به۴۵۴"ورزد می

گذارد، یعنی، دوستی را  را باز می "ورزیِ فراگیر ی عشق ی مشروع و قابلِ قبول نسبت به وظیفه یک استثنا"جای  "وی"

نوعی عشقِ شخصی و انسانی است که ناب است و عشقی است که شکلی از ایما و اشاره و ". دوستی ۴۵6("ها آخرین اندیشه")

خوانیِ  . اضدادی که هم۴۵۹ای وحدتِ اضداد ، گونه۴۵۸طبیعی خوانیِ فوقِ ، نوعی هم۴۵۷"کند بازتابِ عشقِ الهی را تجلیل می

اثر  "ی مِلیَن مکالمه")یعنی، با نگاه به  ۴60هایی مانندِ: ضرورت/فرودستی دهند، اضداد و هماورد وار را شکل می معجزه

دیگری حفظ  بیند که بخواهد خودگردانی را در هر دو طرفِ خود و امکانی برای فرد می شکلِ نوعی بی ، او آن را به۴61  توسیدید

                                                                 
۴۴۹ - implicit 
۴۵0 - Se vider 
 یا  نقطه. کند می پیدا بازنمود "زمین نافِ" دینیِ مفهومِ شکلِ به هم، دنیا مردم های فرهنگ و اقوام در ،"دیدن دنیا ناف و مرکز را خود" این - ۴۵1

 در دنیا و شود، می شروع جا آن از رستاخیز شود، می شروع آن از دنیا تابد، می جا آن از هستی انرژیِ دنیاست، مقدسِ نافِ ها فرهنگ این در ای منطقه

 در. باشد بکر طبیعتِ از ای نقطه یا گاهی قدم یا ساخت، دست معبدی تواند می نقطه این. جاست همان در کیهان و هستی ثقلِ مرکزِ. گیرد می پایان جا آن

 .دارد وجود جهان ناف نام به سنگی یونان دلفیِ معبد های خرابه
۴۵2 -  WFG 100 
۴۵۳ - les malheureux 
۴۵۴ -  WFG ۹۳-۹۴ 
۴۵۵ -  WFG 1۳0 
۴۵6 -  WFG ۵1 
۴۵۷ - WFG 1۳1 
۴۵۸ -  supernatural harmony 
۴۵۹ - WFG 126 .oppossitesها مخالف و : هماوردها 
۴60 -  subordination 
 : ها ملوسی گفتگوی - ۴61
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کند( و آزادی/برابری )که از راه میلِ هر دوست به حفظِ رضایتِ خود و  اش اِعمالِ زور می تر از راهِ اراده کند؛ در جهان، قوی

بنیاد از -باشند(. به کالمی دیگر در دوستی، خوانِشِ خاص خود "دو تا و نه یکی"ماند، رضایت به این که  دیگری برقرار می

 ۴62های اش از خصلت شکل برداشتِ وی از دوستیْ نقدِ قبلی شود، و به این  شود. فاصله حفظ می یل نمیدیگری به او تحم

نوع روابطِ انسانی است که  ی  آن ها، جزء اساسیِ همه ی طرف ی همه ضایتِ آزادانه یعنی، ر–برد  پیش می داری را به سرمایه

وحتی بیشتر و فراتر از ادعایش، الگویی –تر برای اخالقیات  یی است عامرو دوستیْ الگو آمیز نیستند. از این آور یا توهین خفت

  تر برای آن. است فراگیرتر و جهانی

 

طور که بایستی  ورزی به یک انسان، آن دوستیْ عنصری فراگیر و جهانی برای اخالقیات دارد. دوستیْ عبارت است از عشق

 .۴6۳سازند هایی که بشریت را می ی روح خصوص به همه به باشیم بتوانیم به هر روحی عشق بورزیم،  داشته دوست

 

-ی اجتماعی ی اندیشه دهد. در باره اش خبر می ِ بعدی سیاسی-ی اجتماعی شناسی و فلسفه اخالقیاتِ اعتنای وی از معرفت

نا را به سمتِ خدا طبیعی امکان بروز بدهد؛ عدالتی که همزمان اعت کند تا به عدالتِ فوق را معلق می ۴6۴اش، اعتناْ نفس سیاسی

 کند. در نظرِ او عدالت و عشق به همسایه از هم سوا نیستند. و محنت برگردانده و معطوف می

                                                                                                                                                                                                          
 این ،(ازمیالد پیش ۴16 در) ها آن رهبران  و ملوس ی کننده محاصره های آتنی وگوی  گفت از یونانی مورخ توسیدید)یا توسیدیدس( دراماتیکِ روایت به

 یونانی مند قدرت های ژنرال. زنده بمانند وار برده یا بمیرند، آزاد های انسان عنوان  به و بدهند کشتن به را وطنان هم: روبرویند وحشتناک انتخابی با رهبران

 حاضر ها ملوسی. هستند ها ملیان اندیشیِ ژرف منتظر مِلوس سواحل در و دارند خود با را سهمگینی داران کمان و نظام  پیاده شان جنگی عظیمِ ناوگان و

 همزمان و کرد محاصره را آن و فرستاد جزیره این به را خودش جنگی های کشتی هم آتن. برافراشتند استقالل عَلم و بپیوندند آتن اتحادّیه به نبودند

 .کنند دنبال آتن به ها آن تسلیم جهت را گفتگوها تا فرستاد جزیره رهبران نزد را نمایندگانی

 حق ایم داده شکست را ایران سپاه چون که گوئیم نمی مثالً. بریم نمی بکار تاب و پرآب های جمله ما: »گویند می چنین آتن نمایندگان نشست این در

 از. کند نمی باور کس هیچ را پرکن دهان های حرف اینگونه. بتازیم شما بر داریم حق ایم، دیده بسیار های زیان شما از چون یا کنیم، حکومت شما بر داریم

. اید نرسانده ما به ضرری هرگز یا اید، نگرفته را اسپارت جانب جنگ در اند، کرده تأسیس اسپارتی مهاجران گرچه را شهرتان که بگوئید نداریم انتظار شما

 بدست را است میسر شما برای آوردنش بدست آنچه ما، دوی هر تفکر شیوه به توجه با کنید سعی است بهتر. ببخشید اثر ما در توانید نمی سخنان این با

 «آورید

 پای وقتی دارد، وجود قدرت توازن که شود می گرفته پرسش به وقتی فقط حق بشر، سرشت منطق در دانید، می نیز شما و دانیم می ما که گونه همان"

 اند، ننشسته بار به هنوز که هستند شما امیدهای شما سالح ترین قوی. بپذیرد چه ضعیف و دهد انجام چه قوی که کند می تعیین او است میان در قدرت

 باید می که فرو روید اندیشه به. بسنده نیست اند شده آماده شما علیه اکنون هم که نیروهایی مقابل در شما حفظ برای شما دستان در اسلحه که زمانی تا

 ".خواهدبود نادرست یا درست تصمیم یک به وابسته آن سرنوشت که کشوری نمائید، اتخاذ خود کشور برای تصمیمی

 زندگی آن در که دنیایی در حقوق دادند جواب ها آتنی. زدند حقوق و حق از دَم و باشیم طرف بی خواهیم می گفتند می( ها ملوسی) جزیره ساکنین

 …کنند تحمل باید می ضعیفان و دهند انجام توانند می خواهند می آنچه هر قدرتمندان دارد، تعّلق مندان قدرت به کنیم می

 و کنند می بخواهند که کاری هر ترها قوی صورت این غیر در کند می پیدا معنی وزن هم قدرت دو با ارتباط در فقط  قانون که شما هم دانیم، می ما هم»

 انسانی و اخالقی حقوق هم ها آتنی و نرفتند استدالل این بار زیر ها ملوسی. «رود می پیش به گونه این دنیا ندارند، رنج و تحمّل جز راهی ترها ضعیف

. بود واضح کار این دلیل. گرفتند دست در را جزیره کنترل و دادند پاسخ کودکان و زنان بردن بردگی به و جزیره مردان اعدام با را شان درخواست مورد

 (Siege of Melos مِلیَن و گفتگوهای پدیا، ویکی. )است زور با حق. کند نمی سئوال کسی پیروز از
۴62 - ethosخوی، خوی و خیم، خویگان : 
۴6۳ -  WFG 1۳۵ 
۴6۴ - self  نَفْس  : 
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و  گزاری  سپاس"کند، همزیستیِ بینِ شفقت و  تنها شناساییِ مطلقِ عدالت و عشق است که همزیستی را  شدنی می

داشتی که خودِ  گان؛ گرامی زده در محنت ۴66تِ مِحنَتداشتِ حُرم طرف و از طرفِ دیگر گرامی  از یک ۴6۵"شناسی حق

 . ۴6۷کنند رنج و دیگران حس می صاحب

 

شناسیِ وی،  ی مهم در معرفت گیری از/خودگردانیِ دیگری، پادزهری است برای زور. نکته اش به فاصله عالوه، اعتنا، در رضایت به

اعتنا  ۴6۸اند )مثل منزلت(.  "جمع"های  راکاتِ ناآزموده، یا کارکردی تخیل، اد کند که برپایه هایی مبارزه می اعتنا بر ضدِ خوانش

اش نیازمندِ اطاعت و رضایت  کند. اعتنا که با ظرفیتِ مذهبی بیان می ۴6۹ای مستقل و وارسته عنوانِ اندیشه جا خود را به در این

گوید که دانستنِ واقعیتِ جهانْ کمتر به  شود: اعتنا می شکلِ اضافیِ دیگری هم سوار می  شناسیِ سیمون وی به است، بر معرفت

تواند  چه که نمی گشودگی به آن–آمیز است  "لطف"ای  شدن به آقاییِ فردی است و بیشتر هدیه معنای نوعی دستاورد و نایل

، ۴۷0اخالقیچون پادزهری به ثقلِ  گیرد. لطفْ اعتنا را هم چه که اغلب ما را ناگهان و با شگفتی فرا می بینی شود و به آن پیش

 کند.  عدالتی، تزریق می و بی ۴۷1ها به سمتِ گسترشِ نفس یعنی به گرایشِ طبیعیِ انسان

 

 ی مابعدالطبیعه و دینی فلسفه -5

طبیعی بود،  آمیز و فوق" لطف"ی پسینیِ ویْ هم مسیحی و هم افالطونی بود، و بنابراین    اندیشه ۴۷2ی هرچند که مابعدالطبیعه

 بلکه بیشتر به دلیلِ اعتنا به واقعیت و تماس با جهانِ عینی بود.  رَغْمِ، ا نه علیاش به سمتِ خد اما چرخش

گرایانه، یا مارکسی   گرایانه، وحدت اش را با تامالتِ ماده تماس ۴۷۳ْ" تعهدِ االهیاتی"پس این واقعیت ندارد که چرخشِ معنوی و 

ی دینی شد که بعدا  ا ی فلسفه رخ داد، چرخشی که پایهاش در چارچوبِ این بافتار  باشد؛ بلکه، چرخشِ معنوی قطع کرده

 کند. تفصیل اظهار می  به

 

                                                                 
 شکر - ۴6۵
۴66 - malheur 
۴6۷ - WFG ۸۵ 
۴6۸ - prestige  
۴6۹ - detachedناوابسته، فاصله گرفته، وارسته )این پانوشت بعدا پاک می شود.(طرف،  ی دیتچد ها باید یکسان شوند، بی : همه 
۴۷0 - gravityچه که مانع ماست از فرازیدن و تعالی، و عامل به زمین چسبیدن است. : در زبانِ سیمون وی، ثقل تا حدودی در برابرِ لطف قرار دارد: آن 
۴۷1 - self،خویشتن  : خود 
۴۷2 - metaphysicsمتافیزیک : 
۴۷۳ -  Springsted 201۵: 1-2 
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نهایتِ ناب، و  عنوانِ خیر ناب، بی کند. خدا، به دستِ اولی را عرضه می ۴۷۴اش الهیاتِ آفرینشِ ی پسینی سیمون وی در اندیشه

تر از مطلقاً  آوَرَد(، به شکلی که چیزی دیگر )چیزی کم یاش پایین م  ِ خدایی گیرد )یا خود را از مقام ابدیِ ناب کناره می-ازلی

خدا، -از- ی این عالَمِ بیرون تواند وجود بیابد، یعنی، عالَم. معنای نهفته مکانی( می-خیر، چیزی محدود، و دارای حدّ و مرزِ زمانی

برخالفِ خدا، که  ۴۷6نامد می ۴۷۵"(ها ها )قطعیت ی تصمیم شبکه"آمد نیروهاست. او این اصلِ احتمال را  نوعی احتمالِ پیش

 است.  "ضرورت"

 

ی آفرینش و خلقتِ  او پژواکِ تمایزِ افالطون  جاست که مابعدالطبیعه است بینِ خدا و مخلوقات. در این ۴۷۷ای "پرده"ضرورتْ 

مخلوق و  بینِ "تناقضِ برترین"شود. چرخشِ مسیحاییِ او این نکته را به  می ۴۷۸ی تیمائیوس بینِ ضرورت و خیر در مکالمه

 .۴۷۹"کند ها را بازنمود می این مسیح است که وحدتِ این متناقض"کند؛   خالق ترجمه می

 

جوییِ خدا را  حال این نکته فقط معنای کناره ی جهانْ کمتر از خدا به تنهایی است، با این اضافه برای وی روشن است که خدا به

گرفت تا کمتر باشد.   خواهند بود(، خدا تصمیم  و مخلوقاتِ درونِ آن چه که جهان از سرِ عشق ) به آن"بخشد. یعنی  اعتال می

ای از عشقِ خداست، پس مشیّت در مداخالتِ خاصِ خدا یافت   خودش نشانه –یعنی همان انکارِ خدایگانی–چون وجود 

های خدا فهمیده  و دلخواستهها  عنوان جمع نیت اش به ی احتمال و پیشایندی شناسیِ عالَم با همه رسمیت شود، بلکه با به نمی

خاطرِ  شود. در این الهیاتْ معنایی نهفته برای مخلوقات وجود دارد. اگر بشر قرار است خدا را سرمشق بگیرد، پس باید به می

نظر کند و بنابراین از  اش در کیهان( و از قدرت صرف تخیلی "بینیِ خودمرکز"به خدا از خودمختاریِ خود )از جمله از   عشق

تشریح  "فعالیتِ منفعل"شکلی ناسازوار آن را با تعبیرِ  نامد، که به می ۴۸0"آفرینش-پاد"ن دست بردارد؛ او این را جها

اش را از راهِ  ی دینی . وی فلسفه۴۸۳"گرانه کُنِشِ ناکنش"با تعبیرِ   ،۴۸2هایش از بَگَوَد گیتا و، با اتکاء به خوانِش ۴۸1کند می

                                                                 
۴۷۴ - creation theology  الهیات خلقت 
۴۷۵ - web of determinations 
۴۷6 -  McCullough 201۴: 12۴ 
۴۷۷ - l 'ecran 
۴۷۸ - Timaeus شود. : شرح داده 
۴۷۹ - NB ۳۸6  
۴۸0 - decreationپادآفرینی : 
۴۸1 -  WFG 126  .Passive activity کُنِش بی گریِ :  کُنِش 
۴۸2 - Gitaهای دینی جهان، با حجمی کم. چهار ترجمه از آن به فارسی انجام گرفته است.  ترین متن متن دینیِ هندوان. یکی از مهمترین  :  مقدس

 های دیگری از اسم این کتاب رایج است. تلفظ
۴۸۳ -  NB 12۴  .non-active action 
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ی مهم در خوانشِ تمایزاتی که مطرح  کند. نکته به روشنی بیان می –ادها یا تناقضاتتض– ۴۸۴ها( ای از تمایزات )ویژگی رشته

شوند که  ی متضادهایی در نظر گرفته عنوان ارائه فرض نشوند، بلکه به ۴۸۵هایی عنوانِ ثنویت  ها به کند این است که آن می

 شود. ده میهاْ روح به باال کشی هایی هستند که از راهِ آن  مصنوعی نبوده، و میانجی

 

 

 1۹۳۹در سال   –گیرد کار می اش به یا متاکسو ، اصطالحی یونانی که در دفترهای یادداشت– ۴۸6"ها واسطه"برداشتِ او از 

خصوص، مثال، در زیبایی،  شکلِ غیرِ سرراستی در جهان حضور دارد، به کند. خدا از راهِ متاکسو به شروع به آشکار شدن می

ورزی او،  بندیِ اندیشه دهند. بر اساسِ دوره شان ما را در تماس با واقعیت قرار می  که همه –های فرهنگی، قانون، و کار  سنت

شود( به  دیده می "وی"ی اوائلِ  در سطحِ طبیعی )که در اندیشه "نسبتِ ذهن و ماده"گریْ از سَمتِ  یانجیاش از م برداشت

کند )که در سیمون ویِ  ی هوشِ طبیعی به اعتنا و عشق در سطحِ فوقِ طبیعی حرکت می  دهنده گری ربط سَمتِ نوعی میانجی

 ۴۸۷بندی و تکمیل اندازِ کیهانی و فراگیرْ جمع ش را با کمکِ نوعی چشما متاخر در کار بود(، و به این ترتیب آن نگاهِ اولیه

 کند. می

 

چیزی است که  گریْ فراگیرتر از آن که آن واقعیت خودش متاکسو است، برداشتِ پسینیِ وی از میانجی با فرضِ/با دانستنِ این

شده،  ست که بازنمودِ تناقض است، یعنی مانعِ حسمانعی ا ۴۸۸کنند. از نظرِ او، خودِ واقع گفته پیشنهاد می های خاصِ پیش مثال

گیرد و بایستی تناقض را  ای دشوار، در حضورِ دیگری، یا در کار جسمی؛ پس اندیشه در تماس با ضرورت قرار می  مثال، در ایده

حِ او برای این شود. توضی ای متحول کند که در پرورش معنوی مطرح می وارانه ی رازآمیز و ریاضت به همبستگی یا به رابطه

چه غالباً واقعیتِ دردناک  خصوص این ادعایِ ناسازوارش که آن شناسیِ نامتعارف اوست، به ی کیهان گریْ بر پایه میانجی

تصویر در  ی زیر به او این ادعا را  با استعاره ۴۹0با خدا هم هست. ۴۸۹عنوانِ پیوندِ میانجی آید، مثلِ دوری از خدا، به حساب می به

 آورد: می

 

                                                                 
۴۸۴ - distinctions 
۴۸۵ - dualisms ها  ها، دوگانی : دوگانه 
۴۸6 - (metaxu (μεταξύ : گیرها شرح داده شود.  میان 
۴۸۷ - encompassing 
۴۸۸ - le réel 
۴۸۹ - mediationواسطه : 
۴۹0 -  is also, as intermediate, connection to God. 
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گیرند. دیوار چیزی است که آنان را از هم جدا  زدن به دیوار با هم ارتباط می شان کنار هم است، با تقه های و زندانی که سلولد

 .۴۹1ی نوعی پیوند است "جُدایش"شان هم هست. داستانِ ما و خدا هم همین است. هر  کند ولی در عینِ حالْ ابزار ارتباط می

 

که در –شود. تخیل  ، برای تمایزبخشیِ آن با تخیل دچار سختی می"امرِ واقع"اش از  شتویْ در تالش برای تکمیلِ بردا

دلیلِ گرایشِ  اش به ی دینی باری دیگر در فلسفه –بود سازی شده شناسانه مسئله های معرفت اش بر پایه ی نخستین  ها اندیشه

رضایت از خود )از "پرستی و  رود که فورا به بت انتقاد مینادرستی به زیرِ تیغِ  ۴۹2های بخشی کردنِ تسلی ی آن به مطرح موذیانه

تنها از نظرِ  نه "پادآفرینش"برند. این که  کنند، هر دو ادراکی که تامل و تعمقِ واقعی را از بین می دعوت می "بودن( خود راضی

ی که در "آفرینش پاد"است؛  است همین اهمیت دارای هم اخالقی و شناسی معرفت نظرِ از بلکه  دارد، حیاتی اهمیتِ معنوی

  دهد که معرفت امکان می "دیگران"و  "واقع"شکلی که به  کشد به اندازِ شخصیِ خود را بیرون می خود را و چشم "منِ"آن فردْ 

یِ جایی که نف ن خدایی تا آ گوید بی می "وی"که  تر از آن، این است دلیلِ آن ای   عالوه و ریشه . به۴۹۳به خود را به او ببخشند

شان به معنای  کند، نوعی پاالیش است. برای آنانی که دین ای است که فضای پوچ را پر می بخشیِ دینی دلداری و تسلی

شکلی  ضروری است. عشق برای اوْ به ۴۹۵خدایی بازنمودِ وارستگیِ ، بی۴۹۴"زند خدایی تخیلی است که ]به آنان[ لبخند می"

نام است و  دایی شخصانی یا تصویر خاصِ او نباشد، بلکه فقط وقتی که بیحیاتی، موقعی ناب و خالص است که معطوف به خ

 فراگیر. 

 

، ۴۹۸پذیر ، محدود، رخداد۴۹۷اساساً قطعیکه –برد، چرا که واقعیتِ می "ضرورت"ی  گفته ما را به دامنِ مفهومِ پیش ۴۹6"امرِ واقع"

براین،  شود. عالوه بازتابی از واقعیت می شکلی که ضرورتْ ، به۴۹۹است "ها  ی ضرورت شبکه"خود نوعی از  –و مشروط است

تنها نیروهای  ، شاملِ نه ی میانه در دوره "زور"اش و  ورزی ی اولیه اندیشه در دوره "قدرت"شکلِ  برداشتِ وی از ضرورت به

اش  ر اندیشهشود. نوعی حسِ بردگی از راه ضرورت د فیزیکیِ دنیای مخلوق، بلکه شاملِ نیروهای اجتماعیِ زندگیِ بشری هم می

شکلی  مان به شدگی در برابرِ نیروهای بیرون از کنترلِ این ترتیب، برده اند. به ها ناگزیر تابعِ ضرورت مانَد، چرا که انسان باقی می

                                                                 
۴۹1 -  GG 1۴۵ 
۴۹2 - consolationsهای : دلداری 
۴۹۳ -  to give themselves 
۴۹۴ -  GG ۹ 
۴۹۵ detachment 
۴۹6 - real 
۴۹۷ - determinate ،پذیر علیت : مُعین، حدّمند 
۴۹۸ - contingent   ،پیشایندی، احتمالی :  ممکن 
۴۹۹ -  Vetö 1۹۷1 [1۹۹۴: ۹0] 
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 تافته است.  انسانی درهم ۵00بنیادی با وضعیت و شرایط

 

ترین شکلِ ضرورت است. زمان باتوجه به  رچیز بنیادیقبل از ه  ابدی،-عنوانِ ازلی زمانْ همراه با مکان و ماده، برخالف خدا به

باوریِ مسیحیِ   ی ماندگاری و انتظارشْ دردناک هم هست. افالطون ی انسان با خدا و در تجربه اش از فاصله یادآوریِ دائمی

ن اشاره کند، یعنی از غار کند تا به زما ها( استفاده می  ترین استعاره ) و دردناک   شود که از دو استعاره موقعی روشن می "وی"

 ۵02، در هر کوشش۵01ِاش جان واسطه )افالطون( و صلیب )مسیح(. در هر دو مورد، زمان وزنه یا کششِ ضرورت است، که به

جاست که  کند. این حس می ۵0۴ضرورت در این زندگی ۵0۳گریِ پذیر، و ناگزیرِ میانجی مند، رخداد ، خود را تابعِ آسیب"نفس"

گیرد و صلیب هم چیزی است که ضرورت، که  می  که نفسْ اهدافِ واهیِ گسترشِ آن را در آینده پیاست  "غار"زمان همان 

 1۹۴2جاست که تا سال  ی مهم در آن کند. نکته بر و فانی را با آن به جهان چهار میخ می نشان از عشق خدایی دارد، نفسِ رنج

 :بیند، طرفدار افالطون است تاکیدِ مسیحی بر پیشرفت می عنوانِ چه که به از زمان، بر ضدِ آن "وی"در نیویورک، درکِ 

 

ی پیشرفت بود که قبال در جهان ناشناخته بود؛ و این مفهوم، که بعدها به سمّ  ی این معنای نهفته مسیحیت باعث و بانیِ عَرضه

خاطرِ یافتن جاودانگیْ از  باید به زدایی کرده است. باید این مفهوم را کنار بگذاریم. مهلکِ دنیای مدرن تبدیل شد، آن را مسیح

 . ۵06خالص شویم ۵0۵مندی ی زمان دستِ خرافه

 

 

ی  هنجارگذارِ اصالح و بهبود را ندارد، چرا که خیرْ جاودانه و ناموجود است )که در آن نه  پیشرفتْ  معانیِ نهفته "وی"برای 

طور که برای مسیحِ بر  که از آن فرار کرد. همان اینفضایی است و نه زمانی(؛ به زمان باید رضایت داد و از آن رنج برد، نه 

. بنابر این او کاربردی فوقِ ۵0۷ی نجات از رنج، بلکه از راهِ خودِ رنج واسطه صلیب، برای مخلوقات همْ رستگاری هست، اما نه به

ی تالش برای فرار از زمان است، طور است که یک شکلِ گناه، نوع کند. این  و راهِ فراری، برای محنت ارائه می   طبیعی، و نه چاره

                                                                 
۵00 - condition 
 روح  - ۵01
 تقالی - ۵02
 پادرمیانیِ - ۵0۳
۵0۴ - ici-basجا : بر روی این خاک،  همین 
۵0۵ - chronology بندی : کنایه از وابستگی به زمان، زمان 
۵06 -  LPr 2۹ 
۵0۷ -   Durch Leiden Freude  هایش بوده )به نقل از زندگیِ بتهوون، رومن روالن( یا شادی از راه رنج: شعار بتهوون در زیر نامه 
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هم خدمت  ۵0۹عنوانِ واسطه و میانجی تواند به که، زمان می این  است. اما شگفت ۵0۸و ازلی  چرا که تنها خدا است که  دیرینه

نوعی شکلِ  آور و فرساینده است، اگر به خوریِ آونگی یا کارِ در کارخانه باشد، هراس شکلِ تاب که یکنواختی اگر به کند. در حالی

دیده شود زیباست.  ۵10کند( یا به شکلِ صوتِ سرودِ گریگوری را متحد می "باش"و  "بود"ای )که  صورت دایره بازتابِ ابدیت، به

گرِ نظمِ پساپشتِ ضرورت، و خدایِ پساپشتِ  طرف و مستقل خوانش شود، بیان اندازی بی این زیباییِ دارِ دنیا، وقتی که از چشم

 نظم خواهد بود. 

 

فوقِ طبیعی است. اگر ثقلْ حاکی از نیروهای دنیای طبیعی است که  "لطفِ"است، که در برابرِ  ۵11"ثقل"دومِ ضرورت  شکلِ

کشنده برروی چرخش و  عنوانِ کششی پایین گیرد، و بنابراین به ی مخلوقات را از نظر فیزیکی، مادی، و اجتماعی در بر می همه

عنوان پارْسنگ، انگیزشی است از سوی خیری از خدا.   ، به"لطف"کند،   گان عمل می زده عطفِ توجه و اعتنا به خدا و به محنت

 "نانِ فوقِ طبیعی"ترتیب نوعی  این کند، و به  آوایی، و توازن خدمت می گیری، هم کند و به جهت ِ ضرورت نفوذ می لطف به جهان

 ۵12نِ تجربی، فرد را با دادنِ فرصتِ وارستگی و ناوابستگیکند. لطف، با ورودش به جها برای خوراندن به خاَلء انسانی فراهم می

 "وجود"معنایی مادی  تواند به  دهد، در انتظارِ نوعی خیر که واقعی است اما خیری که هرگز نمی در معرضِ خلوص قرار می

ور( و لطفِ فوقِ ، ثقلِ طبیعی/ضرورت )نیرو و ز"وی"داشته باشد )یعنی مشمولِ زمان، تغییر، نیرو و غیره باشد(. برای 

رسند. خودِ شکلِ صلیب  ای در تصلیب به هم می شکلِ برجسته اند، به طبیعی/معنوی )عدالت( که دو وجه اساسیِ دنیای مخلوق

 دهد. رِسیِ افقی )ضرورت( و عمودی )لطف( را بازتاب می همْ این هم

 

دیدنِ  معاف"را به  ۵1۳"ناف و مرکزِ دنیا دیدنِ خود"او  سازیِ متاخرِ او از موضوع ربط دارد. از ضرورت، به مفهوم "وی"اِدراکِ 

اش را از  گاه دارِ دنیا اهمیت انداز، اگر چیزی برای کسی قرار است پیش بیاید، آن کند. از این چشم  وصل می "خود از ضرورت

ی کسی پیش بیاید. مِحنت با این تواند برا گیرد که، هیچ چیز نمی پُراِدّعا و خودْ رای نتیجه می "خودِ"دهد؛ بنابراین،  دست می

معاصرش  ۵1۴باورانِ وجود   بر خالف اصالتِ "وی"کند.   همین دلیل به زور خود را مرکززدایی می انداز تعارض دارد و به چشم

                                                                 
۵0۸ - time-out-of-mind 
۵0۹ - metaxu سطه تعریف بانویی به اسمِ دیوتیما به معنای میانجی و وا : میانجی: متکسو یا متاکسی در سمپوزیومِ افالطون از طریقِ شخصیتِ کاهن

 شود. می
۵10 - sound of Gregorian chant آوای گریگوری : 
۵11 - pesanteur دهد می هم سنگینی و لختی  کُندی، : معنای. 
۵12 - detachment 
  .جهان مرکز و ناف عنوانِ به خود دیدنِ ی باره در پانوشت نک: به - ۵1۳
۵1۴ - existentialism .های انسانی در برابر  باور به تقدم وجود به ماهیت، و در نتیجه معنایابی به لطفِ انتخابِ: اکزیستانسیالیسم، اصالتِ وجودباوری

 جبر و تقدیر.
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ها آزادند نه در معنای  متاخر، انسان "ویِ"کرد؛ چون برای  چون سارتر به آزادیِ انسان عمدتاً از راه عاملیتْ فکر نمی هم

، بلکه به معنای فوقِ طبیعی از راهِ اطاعت و رضایت. رضایت، بیش از اطاعت، ۵1۵خود-در برابرِ-عنوانِ حضور شناسانه، به هستی

ی مخلوقِ هوشمند  ؛ تنها گزینهنکندتواند اطاعت  ی وحدتِ ضرورت در ماده با آزادی در آفریدگان است. مخلوق نمی منزله به

ی مارکوس اورلیوس و اسپینوزا که در  واسطه اش به گری جاست که رواقی و در این–ی پیشین همیلی به خیر است. نکت میل یا بی

مشربی است دالّ بر نوعی رضایت به ضرورت  –شود ظاهر می ۵16"ات را عاشق باش سرنوشت" اش برای رعایتِ اصلِ  درخواست

در   ی الهی است. بنابراین، رضایتْ نوعی آشتیِ دوباره  ادهمعنای پذیرشِ ار و نوعی عشق به نظم و نظامِ این دارِ دنیا، که هر دو به

شناسانه را بیان  ی تالش یا اراده نیست؛ بلکه، موقعیتی هستی  دیالکتیک )جدل( او بین ضروری و خیر است. رضایتْ دنباله

ی فاصله )فضا( و  واسطه ورزد: به می  شرّ عشق ی واسطه بهطبیعی، انسانْ  آفرینی را. در شَفِقتِ فوقِ-کند، یعنی پاد می

یِ  گیر ی کِناره واسطه به– ی ضرورت واسطه به آزادی به  ی یکنواختی )زمان(، حضور یافتن در خالء و تهی، و اندیشیدن واسطه به

دست  "وی" شناسیِ معرفت در راز با هوش که باید  مثلِ ، درست۵1۷گری اش. بنابراین، با توجه به تناقض و میانجی خدا از مقام

 و پذیر آسیب شرّ روی در رو بایستی اش دینی و الطبیعه ماوراء ی فلسفه در هم عشق فهمید، خوب را اش جریان تا شد گریبان به 

  .باشد دفاع بی

 

 شناسی زیبایی -6

. زیبایی ی اول کانتی و افالطونی است  ای که در درجه تابد، فلسفه  اش نور می شناسی ی زیبایی   بر روی فلسفه "وی"متافیزیک 

 کند که خدا واردش شود. شکلی زندانی می نهاده )به بیانِ هومر(، که جان را به -ی است خدا"دام"در چشم وی 

 

دهد، بلکه در زیبایی هم. تماسِ خیرِ ناشخصانی با حواسْ زیبایی است؛  فقط خود را در ثقل، زمان، و محنت نشان می ضرورت نه

 . ۵1۸خواسته و مشیّت-اند با واقعیت، با ضروری، و با امرِ خدا هایی که هردو تماس–تماسِ شر با حواسْ زشتی و رنج است 

 

برد  کار می باور است، و در آنْ زبانِ موجودی زیرِ کنترلِ زیبایی یا در چنگِ زیبایی را به واقع "وی"شناسی، ی زیبایی در عرصه

                                                                 
۵1۵ - presence-to-self 
۵16 -  amor fati : شرح برای تعبیر این. شود معنا "خود سرنوشتِ به ورزی عشق" به تواند می که است التین عبارتی سرنوشت، به عشق یا فاتی، آمور 

 فاتی آمور. ببیند ضروری حداقل یا خیر معنای به را، فقدان و رنج جمله از افتد، می اتفاق اش زندگی در که را چیزی  همه کسی که رود می کار به ای رویه

 چیزها همه کران،  بی دورانی طیِ در که، دیدگاه این یعنی شود؛ می تداعی نامید می "ابدی تکرارِ" آلمانی فیلسوفِ نیچه، فردریک که چه آن با اغلب

اش بر این عشق  ی سیزیف آلبر کامو، در افسانه .گرفت نتیجه را زندگی همین عینِ ابدیِ تکرار به اراده به میل او نکته، این از. دهند می رخ بار نهایت بی

 ".کنم می تعظیم آن بیشتر به همه دنیا ازدر این دارِ  که است فضیلتی «چیز  هیچ زدنِ پس بی زیستن، به ای  اراده»" کند: تاکید بیشتری می
۵1۷ - contradiction and mediation 
۵1۸ - providential 
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شود،  ی دنیا درهم بافته می واسطه ی زیبایی که به بافد. رشته میای بینِ جان، جسم، دنیا و کیهان  طور که دیدیم رشته که همان

ی نسبت به وجود چیزی در بیرونِ "هشیار"های فرد است، در این پیوند، خلجانِ  ی صِرف به ذهن یا حس اما فراتر از تکیه

ی  پیروی از کانت، تجربه، و به "وی"ای، در نگاهِ  زبانِ ناسازواره کند. به را وسوسه کرده و آن را ایجاد می ۵1۹"خود"

این چنین  ۵21هویت بیابد؛ اما برعکسِ کانت، فرجام و غایتِ ۵20" عالقه مندیِ بی عالقه"عنوانِ  تواند به شناسانه می زیبایی

  این فقط به "وی"، زیبایی از نظرِ  اندیشی در خیر. ازاین گذشته دهیِ جان به تامل و ژرف یعنی، جهت  ای افالطونی است، تجربه

گیرد، یعنی، نظامِ دارِ دنیا تابعی از خدا است. بنابراین، او در بازنگری به خطِ فکریِ کانت  ل باهوده است که از خیر منشا میدلی

را هم   بلکه آن  بیند، می "نهایت"شکلِ نوعی از احساس یا حضورِ  تنها به است، زیبایی را نه "نهایت"ی بدونِ "نهایت"که زیبایی 

 داند.  طبیعیِ استعالیی می خیریتِ فوقِ "/ تمایلی به/ یا تعهدی بهسمتِ به"ای   اشاره

 

های او با  شود، بلکه از تجربه  گراییِ اوست و لذا با ابدیت مشخص می فقط متاثر از افالطون همزمان، درکِ وی از زیبایی، نه

تواند در دنیا به واقعیت تبدیل شود.  مان میدهد: آر را نشان می ۵22یافتگی و حلول رو نوعی تن گیرد و ازین  مسیح هم الهام می

انعطافی است که همان دنیای  ی ضرورتِ بی شبکه "شهادت به/اظهارِ توازن/یا ترازمندیِ"معنای دقیقِ کلمه  زیبایی هم به

بیشتر شناسانه بلکه،  بندیِ هستی نه در یک طبقه–این صورت  تواند بفهمدش. به نوعی، هوش می ای که به شبکه–طبیعی است 

بخش  زبان کانتی، زیباییْ سامان شود )یعنی، به عیارْ موضوعِ عشق می ضرورتِ زیباییِ تمام –ی ملموس ی نوعی تجربه به منزله

جایگاهی "شکلِ   عنوان میانجی به  (. بنابراین، زیباییْ میانجیِ جذب جان به خداست، و زیبایی به۵2۳گذار است، نه پایه

 کند. ی زمان )تغییر، شدن، مرگ( و یک واقعیتِ ابدی عمل می شکننده ۵2۵تمالِدر بینِ اح ۵2۴"ناپذیر اندازه

 

از مشیّت( فراگیر و  "وی"چون ادراکِ  بیان دقیق )و هم عنوانِ ضرورت، به جهان به ۵26جایی که زیباییْ یعنی نظمِ از آن

پس رضایت به زیبایی بایستی محض  شود، ی اول به جهان مربوط می  کلّ در درجه  عنوان یک به "زیبایی"شمول است؛  جهان

شکلی  تر، در سطح خاص، به . به بیان دقیق۵2۷کند عمل می "عشقِ آشکار به خدا"شکلِ نوعی  چنین است که به باشد. این

                                                                 
۵1۹ - selfنفس : 
۵20 - disinterested interestedness 
۵21 - telosی ارسطو و  کانت. ی یونانی؛ فرجام و غایت در فلسفه : واژه 
۵22 - Incarnation کند. ری. در داستانِ مسیح، این خداست که در کالبد مسیح حلول می: تجسّد یا درآمدنِ روح کسی در کالبدِ دیگ 
۵2۳ -  regulative, not constitutive 
۵2۴ -  Winch 1۹۸۹: 1۷۳ 
۵2۵ - contingency  آیندی : پیش 
 تمام اُردر ها باید به نظم  تبدیل شوند و نه نظام. یادداشت برای ویرایش - ۵26
 [WFG ۹۹]نک:   - ۵2۷
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دهند )مثالً مواردی که در  تناسب، و منشاء الهی را نشان می  وصف، توازن، نظم،  ثانوی، انواعی از زیبایی وجود دارند که با این

 شوند(. طبیعت، هنر و علم پیدا می

 

جایی که زیبایی الزم است در فاصله و با  شناختِ فرد از زیبایی/نظمِ جهان باز هم برای این موضوعْ معانیِ نهفته دارد. از آن

روی  دهد که رو در ی حریصانه اتالف گردد، لذا جان را آموزش می ی اراده واسطه که به اندیشی شود، و نه این رضایتْ ژرف

را خارج از مرکز کردن و هم  "خود"طرف و مستقل بماند، که در این معنا شبیهِ محنت است. هم  ناپذیرْ بی چیزی کاهش

ی خودِ شخص است. از   اندازِ پروژه اندیشی در زیبایی، به معنای استعالی چشم جاست که ژرف . این۵2۸درخواستِ وضعیتِ انتظار

، باید رضایت داده شود، هم به این معناست که واقعیتِ یک فرد محدود "خود"چیزی بیرونِ عنوانِ  جایی که به زیبایی، به آن

 را تغییر بدهد.  ۵2۹خواهد متعلَّقِ نوعِ التزام و تعهدش که فرد نمی است و هم این

 

 ۵۳0گر آفرینش-ادکُنِشِ واقعی با زیباییْ پ کند. برهم عالوه براین، زیبایی عنصری ناشخصانی دارد که با شخص تماس پیدا می

بین  ی خود را زیر ذره اش بازتاب دارد: در نثرِ تیزش اندیشه در سبک "وی"ی  شناسانه است. بر اساسِ این ادعا، تعهداتِ زیبایی

خود را بیرون از صحنه نگهدارد و از ارجاعاتِ شخصی خودداری کند؛   حالی که مایل است گرایش و صدای گذارد، در عینِ می

  ۵۳1کند. اقدام می "ی خود شناسانه آفرینیِ زبان-پاد"که به  این شکل است به

 

 

 استقبالِ مخاطب و تاثیرگذاری -۷

هایش ردّی در  اش درگیر نشدند، اما دیدگاه شکلی گسترده با اندیشه به "وی"ساختارگرایانِ فرانسویِ پس از -هرچند که پسا

در کارهای  "اعتنا"نسل، نفوذِ  در بینِ متفکرانِ فرانسویِ هم  .۵۳2اش باقی گذاشت. المللی اش و وارثانِ بین معاصرانِ داخلی

را هم جورجو آگامبِن و اِمانوئل  "زُاللیّت و شَفافیّت"اش از خیر، نظم، و  شود؛ درکِ افالطونی تواند دیده موریس بالنشو می

مند  اش عالقه خصوص به خداناباوریِ پاالینده و به  هایش، ژاک دِریدا به عرفان  نسل و ردّ هم کردند. بعد از هم–لِویناس گرفتند 

بر  "وی". ممکن است تاثیرِ محدودِ ۵۳۳اش بود که او را تقریبا کامال پشتِ سر گذاشت شد، و فقط در ارجاعات بعدی

                                                                 
۵2۸ - attente 
۵2۹ - engagementتعهدپذیری، قول، قرار : 
۵۳0 - decreativeخالق. -گر، پاد : ناآفرینش 
۵۳1 - Dargan 1۹۹۷:۷ 
۵۳2 - Rozelle-Stone 201۷  
۵۳۳ -  Baring 2011  
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وده، فقط ناشی از این واقعیت باشد که او تا حدِ چهار متفکرِ پیشینِ فرانسوی متاثر از نیچه و هایدگر نب پساساختارگرایان نه

خاطر بعد از آن چیزی ننوشت. این  همین دلیل هم بوده که او از جنگ دوم جهانی جان به در نبرد و به بلکه به وضوح، به این 

به او کمک  ۵۳۴ی فیلسوفْ به حمالتِ سفسطیِ شخصی"زن"عنوانِ  اش به نکته هم مهم است که موقعیتِ وی در سراسر زندگی

شد، که در تضاد با   از نگاهِ روانشناسی تلقی می "شخصیتی سرد"عنوان آدمی با  اش؛ او غالباً به کرد، و نه به تحلیل و نقدِ اندیشه

 بود. ۵۳۵"ای اخالقی با مفروضاتِ متفاوت  پروژه"تعهدِ او به 

  

در  –یعنی، روگردانی از نهادها و ایدئولوژی به سمت تاملِ مذهبی–وی  "سیاستِ منفیِ"در سراسرِ اروپا و در همین اواخر، 

. ۵۳6است  های سیاسیِ جورجو آگامبِن و روبرتو اسپوزیتو پذیرفته شده سیاستِ میشل فوکو، از سوی فلسفه پیوند با مفهومِ زیستْ

که  ۵۳۸نوشت، یعنی نظراتی ۵۳۷و نقدِ شخصانیت  "وی"ی سیاسیِ  ی اندیشه اش را در باره نامه جاست که آگامبِن )که پایان دراین

و زور تکیه  ۵۴0آفرینی، ناشخصانیت-و اسپوزیتو بر نظریاتِ پاد ۵۳۹رفت( "شده انسانِ عاق"بحثِ  دهیِ ها به سوی شکل از آن

 –ی خیر، عدالت، تُهی، و اعتنا هایش در باره خصوص دیدگاه به–اش  باوریِ مسیحی ای، افالطون ی قاره کنند. در ورای صحنه می

ترتیب، بخشی از جریانِ اخیرِ اِحیای  این اخالق نفوذ کرد، و به، و ۵۴2الطبیعه بر خیر، ماوراء ۵۴1بر روی تاکیدِ آیریس مُرداک

لِیْن اِسکـاری  ی محنت و زیبایی در پیوند با عدالت، نیز درنوشته های وی در باره  . میراثِ نوشته۵۴۳اخالقیاتِ فضیلت بود های اِ

عنوانِ  را نوشت، وی را به "ها شهنیاز به ری"ی  اند. تی. اس. اِلیوت که مقدمه نیز حس شده ۵۴۴شناسی در موضوعِ زیبایی

طور که دابلیو. اِیچ. اُودِن، چسواف میوش، سیموس هِیْنی، فالنِری اُکانِر، سوزان   کند، همان اش معرفی می بخشِ ادبیات الهام

 اند. چنین یاد کرده و اَن کارسُن ازو این ۵۴۵زونتاگ

                                                                 
۵۳۴ - ad hominemِگفتار،  ،ی شخص، از راهِ حمله به فردیتِ شخصِ صاحب اندیشه )اعم از رفتار اندیشه : یکی از انواع سفسطه و مغلطه. کوبیدن

 پیشینه، نژاد، خانواده و موقعیتِ اجتماعیِ او و ...(
۵۳۵ - Nelson  201۷: ۹پایه است، و -پایه نیست، بلکه شفقت-پایه یا حقوق-کند که قانون سیمون وی اخالقیاتی مطرح میکه وقتی  . اشاره به این

اند )یعنی مفروضات متفاوت(، طبعا باید طبعِ گرم و خونگرمی داشته  شخیصمستلزمِ ادای وظیفه نسبت به دیگرانی است که از راهِ اعتنا و توجه قابل ت

 خواند. اش با آن باور نمی "حال"باشد، اما سردیِ 
۵۳6 -  Ricciardi 200۹   
۵۳۷ - personhood 
۵۳۸ - Homo Sacerتواند  و را بکشد، اما نمیشده؛ کسی که قدغن است و هر کسی مجاز است ا : عبارتِ التینی و در حقوقِ روم، به معنای انسان عاق

 .در آیینی مذهبی قربانی شود
 201۷ آگامبِن  - ۵۳۹
۵۴0 - Impersonality  
۵۴1 - Iris Murdakو اخالق جنسی، روابطِ شر، و خیر ی باره در هایی رمان با دار، انگلیسیِ نام فیلسوف و نویس رمان ،(1۹۹۹  -1۹1۹) مُرداک : آیریس 

 ناخودآگاه.  قدرتِ
 متافیزیک  - ۵۴2
۵۴۳ -  Crisp & Slote 1۹۹۷  
۵۴۴ -  Scarry 1۹۹۹  
 دار. نویسنده، فیلسوف و خبرنگار جنگی نام - ۵۴۵
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اش از عدالتِ فوقِ طبیعی، از جمله  بر دیدگاه ۵۴۷اَمِریکَن-لووی باعث شده که در نگرشِ دانشگاهیِ انگ ۵۴6پژوهیِ فضل و دانش

اش   باوریِ مسیحی تامالت کسانی دیگر به افالطون. ۵۴۸اش تاکید شود و عرفان  گرایی دهنده به ماده ِ شکل های فلسفی بر تنش

، و ۵۵1اش ، رادیکالیسم۵۵0ز زوری برداشت او ا های اخیرِ انگلیسی زبان بر روی وی، شاملِ متونی در باره . پژوهش۵۴۹توجه دارند

ها،  هستند. عالوه بر این ۵۵۴آفرینش و اخالق-،  بینِ پاد۵۵۳زخم-، بینِ رنج و روان۵۵2اش ی بینِ علم و الوهیت در اندیشه رابطه

جانورشناسیِ ، و ۵۵6، االهیاتِ سیاسی۵۵۵های هویت اند که بر روی پرسش هایش اخیرا بر روی مطالعاتی تاثیر گذاشته دیدگاه

 اند. انجام گرفته ۵۵۷فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
۵۴6 - scholarship 
 زبان.  فرهنگ کشورهای انگلیسی - ۵۴۷
۵۴۸ -  Winch 1۹۸۹; Dietz 1۹۸۸; Bell  1۹۹۳, 1۹۹۸; Rhees 2000 
۵۴۹ - Springsted 1۹۸۳; Doering & Springsted 200۴ 
۵۵0 - Doering 2010 
۵۵1 -   Rozelle-Stone & Stone 2010  
۵۵2 - Morgan 200۵ 
۵۵۳ -  Nelson 201۷  ،Traumaتروما : 
۵۵۴ -  Cha 201۷ 
۵۵۵ -  Cameron 200۷ 
۵۵6 - Lloyd 2011  
۵۵۷ -  Pick 2011  .animality :اش مثابه حیوان، به استثنای سرشتِ معنوی انسان و غرائزش، بهحیوان و نیز ی فرهنگیِ  مطالعه . 
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