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را بند  یکه نفس آدم 2سرودیسوگ باست،یز یاهیات مرثنامه !زمیدوست عز

 دیومن ا  که کامل افتی توانیرا نم یکس چیاست. ه یاسیاما فاقد هرگونه وجه س آورد؛یم

ادامه دهد،  اشیدواریبلاهت به ام یصرفا  از رو یدیمد یهامدتکه ولو آن شود،

عمل  یجامه خود پاک یو به آرزوهاد شخواهد  عاقل یروز سرانجام پس از سالیان،

 خواهد پوشاند.

حرفت هنوز ناتمام است و من  ،به بیماری خود دچار کردی نیز مرا ن،یباوجودا

تا  دستانت را به من بده د،یرس انیبه پا زیچهمه یبرسانم و وقت انشیدرصددم تا به پا

 د و بررا دفن کننشان . بگذار مردگان، مردگانمیاز ابتدا آغاز کن میبتوان گریبار د دیشا

ه وارد دکه زن یباش نخستین کسی است زیانگبررشک ،با این همه. مویه کنند شانیا

 باشد.چنین ما  بختبگذار  ؛یشویم دیجد اتیح

 را نوجهان  دیبوده است. اما نبا نافرهیختگاناز آن  میدرست است که جهان قد

بر او  مچش دی. برعکس، بایمخزمیکه از ترسش به پستو  تصور کنیم هیولاییهمچون 

 .میوارسجهان را  ارباب نی. ارزشش را دارد که ادوزیم

همچون  ،انباردرو که با جماعت خویش آن را میآنتنها ازجهان است،  ارباباو  البته

بردگان ندارند، و  جز یازیاربابان ن نیا یجامعه ن،ی. بنابراحشراتی گرداگرد مردارها

ه ب ،اندو مردم نیزم نِامالک چونندارند. اگرچه  یبه آزاد یازیبردگان هم ن نیمالکان ا

 .دستنین خود نافرهیختهاز بندگان  ترکم اما ،چرا که برترند ندیگویم اربابآنان 

. است خواهآزادیمتفکر، آزاد و  یموجود یمعنابه گوییمسخن می نوع بشروقتی از 

 ماندیم یباق شانیبرا زیچه چ گریباشند. د هانیاز ا کی چیه خواهندینم نافرهیختگان

 که باشند و بخواهند که باشند؟

 دیگویکنند )و گوته م دیو خود را بازتول بِزیَنداست که  نیا خواهندیکه م آنچه

را  نیهم زین واناتی(، و حنخواهد یافتدست  نیاز ا شیب یزیبه چ یکس چیه

                                                      
 یهیدر آلمان، روح یخروش انقلاب یبرا یانشانه چینوشت، از نبود ه نیاز برل 1481که در مارس  یاروگه در نامه. 2

امه در ن نی. اکندیم هیکشور رواج داشت گلا نیها در اکه سال یدر برابر استبداد، و سرسپردگ تسلیمنوکرمآب، 

 شد. منتشر یفرانسو-یآلمان یهادر سالنامه« 1481 مکاتبات»بخش 
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را  نیکه ا داندیم، بشر اما خواهد افزود کهحداکثر نیز  یآلمان استمداریس خواهند؛یم

 .نخواهند نیاز ا شیب یزیچ که هستند محتاطآن قدر  هایآلمان و خواهد،یم

جوانه مردم  نیا دلدر  گریبار د دیبا زیاز هر چ شی، پیآزادآدمی، نفس اعتمادبه

 یِدر آب تیحیو در دوران مسبربست جهان  رخت از انیونانیکه با ) حس نیفقط ا .زند

حد مت ییهاانسان باهمستانجامعه را به  تواندیاست که م (شد دیها ناپدآسمان آلودمه

 بدل سازد. کیدموکرات یتیوضع به، هایشانهدف والاترین یبرا

ها اسب ایبردگان  اعقاباند، مانند انسان کنندیکه حس نم یمردم گر،ید یاز سو

 یاربابان موروث در خدمتتمامی به جامعه نی. اشوندیاربابان خود بدل م ییهاییبه دارا

طور که و همان هستطور که را همان جهانجهان متعلق به آنان است. آنان این است. 

و  ندریپذیطور که هستند مها خود را همان. آنرندیپذیباشد م دیبا دنکنیم فکرخود 

و  یاطاعت، فداکار»جز  یکه کار یاسیس واناتیح نیخود را محکم بر گردن ا یپا

 .فشارندیبه ارباب خود ندارند، منسبت « توجه

ا ر آنو اگر قرار باشد که  است یاسیس واناتیح یایدن نافرهیختگان، یایدن

 وجودوضع م موافق کهنیجز ا ماندینم یباق مانیبرا یزیچ گرید م،یبشناس تیرسمبه

م منسج ی، و اکنون با نظاماست آورده و شکل داده دیآن را پد یتبربر هاقرن. باشیم

 که البته رو،نیاست. ازا یرانسانیجهان غ ،که اصل آن ایستاده ما یروهروب

ه ک)از انقلاب فرانسه  راهی جز این نداشت کهآلمان ما، یعنی  ،جهان نیترفرهیختهنا

اب کت خواستیم یآلمان ییعقب بماند؛ و اگر ارسطو (بشر شد یایموجب اح گریبار د

 یوانیح ،انسان: »نوشتیکتاب م یما استنتاج کند، در ابتدا طیخود را از شرا استیس

ر کتاب که د یونانی یبرخلاف ارسطو]؛ «است یاسیرسیکاملا  غ تهاست که الب یاسیس

ز آنچه ا ترقیرا دق تیوضع توانستی؛ اما نمد[خوان یاسیس یوانیخود بشر را ح استیس

 یو قانون اساس یاصول کلدر کتاب  (Herr Zِöpfl) زوفل جناب ترشیکه پ

 یهیاتحاد»دولت  ،یو یدهد. طبق گفته حیتوض تشریح کرده، آلمان یسلطنت

انواده خ نیتربه برجسته تیاز نظر وراثت و مالکنیز که به باور ما  ،است یی«هاانوادهخ

هرچه  شودیگفته م .داردتعلق  شودیشناخته م( dynasty)که با عنوان سلسله 

 ان قدرتمندترخاندو تر، ترند، دولت بزرگباشند، مردم خوشحال ترتیها پرجمعخانواده
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 05 یزهیجا ،پروس دیرپای (despotic) دولت مستبدِ کهاز همین روست است، و 

 .کندیاعطا مپسر  نیهفتم برای تولد یسلطنت (taler) تالری سکه

 والاترینها و تمام خواستهکه  اندشیاندچنان مآل یانیگراواقع هایآلمان

 بخورونمیر و این واقعیت نیست که مورد التفاتچیزی فراتر از زندگی  شانیهاشهیاند

 یو عظمت انسان شهیاز هر نوع اند ند،یگراواقع زی. مردم خود نقرار گیرندشان حاکمان

با  حقبلکه  ستند،ین یکشورند، اما اشتباه انیادو کدخ یعاددورند؛ آنان افسران به

استفاده کنند و بر آن  یوانیح قلمرو نیهمانطور که هستند، قادرند از اآنان هاست؛ آن

 ی، مفهوممندیبهرهو  یحکمران (یگرید یهر جا )همچون زین جانیا رایحکم برانند، ز

 زج یزیکردند، چه چ یبررس ار مغزیو انبوه موجودات ب عتیبا آنان ب ی. و وقتواحدند

 معروف استشان خطور خواهد کرد؟ زدر سر داشت، به مغ نایبرزآنچه که ناپلئون در 

ما را ش»اشاره کرد و رو به ملازمانش گفت:  پایش ریشدگان زبه انبوه غرق ناپلئونکه 

 حیهرحال صحباشد، اما به جعلیجمله  نیا دی. شا«!دیها بنگروزغ نیبه ا به خدا

 تیمز و ،یرانسانیبشر است، بشر غ ری، تحقدر سر دارد استبدادکه  یاشهیاست. تنها اند

همواره  مستبداست. حاکم  تیواقع کی رویهرکه به این است هاشهیاند گریدبر  آن

 روزمرگیخاطر او در باتلاق و به یها در برابر چشمان و. آنندیبیفقط مردم پست را م

 توانندیکه م ی. اگر مردمشوندیم آن ظاهر بر روینو زها او همچون وزغ شوندیغرق م

 نیچن (اشیاسلسله یوانگیاز د شیناپلئون پ همچون) اهداف بزرگ داشته باشند

 یطیمح نیدر چن یکاملا  معمول یپادشاهامکان دارد که ند، چگونه ه باشداشت یدگاهید

 باشد؟ ستیآلدهیا کی

 و پست ر،یانسان حقعبارت است از  (monarchical)سلطنتی بنیادین  اصل ،در کل

 و،یمنتسک) دانستیکاملا  در اشتباه بود که آن را افتخار م ویکسمنتو ؛ نسانیتتهی از ا

جباریت استبداد و  ،(monarchyسلطنت ) انیم یزگذاری(. او با تمانیالقوانروح

(tyranny) در و  اند،یواحد نام و مفهوم هانی. اما تمام اگریزداین دشواری می، از

از  سلطنتکه اصل  یی. جااندکسانی یمتفاوت اصول نمودهای بیانگر بهترین حالت

هیچ  سلطنتکه اصل  ییجا اند؛تیها در اقل، انسانباشدبرخوردار  تیاکثر پشتیبانی

س مثل پادشاه پرو یکس دیبانوجود نخواهد داشت. چرا  یاصلا  انسان د،باترا برن یشک
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 ستدبه صرفا ، داردغامض  ینشد که نقش محرز یچهارم( که هرگز بر و مهللیو شی)فردر

اصد مق ست؟یچ جهیرفتار کند، نت وهیش نیکه بد یشود؟ و وقت تیو هوسش هدا یهو

هنوز هم تنها  ف؟یضع ییاز آن حاصل نخواهد شد. روندها چیمتناقض؟ خب پس ه

 مضحکاست که  تیموقع کیآور؟ فقط مضحک و شرم ی. اوضاعاندیاسیس تیواقع

 امیمادوتاج است. تخت واگذاردنور باشد، و آن آاست که شرم تیموقع کیباشد و فقط 

 دار،یناپا خواهدیهرچقدر که م تواندیحق است. م، برحکم براندو هوس  یکه هو

ه ک یبر مردم یحکمران یبرا یکاف یبه اندازه هماما بازباشد،  زیرآمیو تحق یمعنیب

ه ک میگوینم است. ی، کافاندشناختهمینپادشاه  یجز قدرت خودسرانه یهرگز قانون

 نخواهد یمدآیدولت پ ی و بیرونیاحترام دروندادن و ازدست مغزیب ینظامپدید آمدن 

اشاره به بخش ششم  ؛ship of fools]ها احمق یکشت مسئولیت و قصد ندارمداشت، 

[ م.-دکنبیه میشها تکتاب جمهور افلاطون که دموکراسی را به یک کشتی پر از احمق

 ،دباش یجهان واقع ،وارون یایدناین که  یمادام: کنمیم دیکأ، اما تگردن بگیرم ررا ب

 خود خواهد بود. یهپادشاه پروس مرد زمان

ا تنهکه  زمانی ترشی. پامدهیشیاند اریمرد بس نیدر مورد ا ،یدانیطور که مهمان

( Berliner politische Wochenblatt) نیبرل یاسیس ینامههفته ارگان رسمی وی

در  یکه سوگند وفادار یوقت ن،یاز ا شیدادم. پ صی، ارزش و نقش او را تشخبود

 لیتبد یکاملا  شخص یبه پرسش گریفرض من که حالا د بر ایناو شد،  ادی رگوگزبیکون

قلمرو پروس  یآت نیادیگفت که قلب و ذهن او، قانون بن یو 1.صحّه گذاشت خواهد شد

شخص  گانهیخود پادشاه. او  یعنیخواهد شد، و در واقع، در پروس، نظام  اوو دولت 

انجام  . آنچه کهکندیم نیینظام را تع کلیت احنحوی از اناو، به تیاست. شخص یاسیس

نسبت داده  یو به ایو  شدیاندیجام دهد، آنچه که منا که مجاز است ای و دهدیم

 یپادشاه فعل نی. بنابرادهدیانجام م ای دارددر سر همان است که دولت پروس  شود،یم

 است. رسانیدهانجام به شگرف  یخدمت ح،یصر نیچن یانیبا ب

                                                      
 یاسیس ینامهاز هفته یعهدیچهارم در زمان ول لهلمیو شیدریاست که فر یتیو حما یبانیمارکس به پشت یاشاره. 1

 یگذارکار بود، داشت. مراسم تاجمحافظه سمیسیو رمانت یارتجاع فئودال یهاشهیاند ی( که بلندگو1411-81) نیبرل

 بود. ییقرون وسطا یهاهیپر از شوال رگ،وگربیدر کون 1485ژوئن  7چهارم در  لهلمیو شیفردر
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 ییاهشهیو اند الیام رایبود که ب نیا شدندیمرتکب م هاتدکه مردم م یباهتاش اما

در  یرییتغ نیترکوچک تواندیامر نم نیقائل بودند. ا تیاهم کردیم انیکه پادشاه ب

و  نداسلطنت مطلقه یدهندهعناصر تشکیل نافرهیختگانکند:  جادیموضوع اماهیت 

مانند ب هر دو همان یوقت ؛خواهد ماند یباق نافرهیختگانپادشاه  یگانه تا ابد سلطان قاهر

 .ندک لیتبد یآزاد و واقع یمردم خود را به مردمان ایخود  تواندینم پادشاه، که هستند

 مهللیو شیدریکه پدرش )فر یاهیپروس تلاش کرده است تا با استفاده از نظر پادشاه

ملا  کا شیهاتلاش مِسرانجادهد.  ریی، نظام را تغبهره بودبه یک اعتبار از آن بیسوم( 

ه که ب نیهم ارتجاع،انتظارش را داشت.  شدی. مدیکامل انجام یبه شکست :است محرز

جهان  نیا انیفراتر رود و جز رها شدن بن نیتواند از اینم ،برسد واناتیح یاسیس یایدن

 .وجود ندارد شرفتیپامکان حصول ، یدموکراس یو گذار به جهان انسان

داشت. ن یورزشهیبر اند ییبود و ادعا نافرهیختهنداشت،  یادیز یخواسته ریپادشاه پ

 دراکو  روحیب یاو بر آن صرفا  مستلزم وجود تیو مالک خادمان تیکه وضع دانستیم

ن سلطابه قدرت مطلق  یبهتر اریتر بود و نظر بسو باهوش ارتریبود. شاه جوان هش

 انخادم نیشیپ لبسُ تیداشت. وضع ،باشد خودقلب و ذهن  محدود بهکه فقط  یقاهر

احساسات و  ال،یرا زنده کند و با ام تیوضع خواستی. مکردزده میاو را دلو بردگان 

 ،ودانجام ش شد که این کاریاگر فقط مو در آن نفوذ کند؛ طور کامل بهخود  یهاشهیاند

 و خوانانهیزادآ یهایسخنران رونیازا د؛ ورا مطالبه کن نیا توانستیخود م تیبا وضع

 ستیبایماست که پادشاه  مندوریو ن تپندهقلب این رده، بلکه مُ نیقلبش. نه قوان فوران

 الیما منافع یرا برا شیتمام فکر و قلب خو خواستیم پادشاهحکم براند.  ایبر تمام رعا

ها قلب دیگرحاصل شد؛ اما  یجنبش .متمرکز سازد اشنهیرید یهاخود و برنامه یقلب

فتن از سخن گ جز به توانستدینم یو تیو افراد تحت حاکم دندیمثل قلب پادشاه نتپ

 لیتبد یمطالبهکه جسارت  ییهاستیآلدهیدهان باز کنند. ا یمیقد یسلطه یالغا

 نیشیپ یوهیش یکه پادشاه داشت درباره یسخن گفتند و وقت ،به انسان را داشتند ایرعا

 نوین یوهیدر مورد شرا  یبافکه حق فلسفه دانستندیم نانیا کرد،یم یبافالیخ یآلمان

نظر هبچنین  یالحظه یبود. برا ناپسنددر پروس  یزیچ نیدارند. البته که چن یآلمان

 یشدند و حت یامور وارونه شده است؛ درواقع امور انسان یمیکه نظم قد دیرسیم

بردن نام  [(Diets) تزیدامجلس سلطنتی ]در  چهظاهر شدند، اگر یدیاشخاص جد
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 انیپا یرآلمانیغ تیفعال نیزود به ا یلیخ نیشیاما خادمان استبداد پ .ستیافراد مجاز ن

 هاهیشوال شان،یپر از کش یاکه مشتاق گذشته یپادشاه الیام انیتضاد م جادیدادند. ا

رانسه انقلاب ف پیامدهایدنبال که فقط به ییهاستیآلدهیفئودال بود و مقاصد ا تیو رع

 یاینظام اش یآزاد به جا یهاانسان انو سازم یجمهور کیدنبال بههمواره  تیو در نها

به و  شده شدیدت یکاف یاندازهتضادها به نیا زمانی کهمرده بودند، چندان دشوار نبود. 

 انشخادمشد،  کیتحر یکاف یاندازهشدند و پادشاه تندخو بهتبدیل  ندیناخوشاامری 

 و ادعا هرفت یو شگاهیزمام امور را در دست داشتند، به پ یسادگبه نیاز ا شیکه پ

ر ب توانندینم یو خادمان و نیستعاقلانه  ههودیب یهابه حرف ایرعا بیکردند که ترغ

از  نیشیپ یهاتمام روس تِیحاکم گذشته،نیازا حکم برانند. اهویمردمان پره نیا

را )در  هایگرفت ]مارکس به طعنه پروس درس نینو یهاجنبش درون اذهان روس

اول را حاکم تمام  یکولاینو تزار  خواندیم نینو یها( روسVorderrussen نیزبان لات

Hinterrussen شد. و  امورآرام و سابق  تیوضع یای[ و خواهان احپیشین یهاروس ای

مردم در  یهاشهیو اند الیتمام ام نیشیپ یهاتیممنوع دیجد یآن، نسخه یجهینت

خادمان  نیشیپ سُلب تیبازگشت به وضع یعنیبود؛  یانسان فیرابطه با حقوق و وظا

تا حد ممکن در سکوت  ،نیزمو  تیو مالک رع کندیکه در آن برده در سکوت خدمت م

 انی. براندیحکم م عیو مط دهیدتیترب ناز خادما گروهی قیطر و صرفا  از

 خواهدیکه م دیبگو تواندیناممکن است: نه برده م گروه هر دو یبرا شانیهاخواسته

 ن،یابراندارد. بن کارکردیکشور  نیکه انسان در ا دیبگو تواندیانسان باشد و نه حاکم م

 Muta] شکم خود است عیتوده، لال، درمانده و مطسکوت تنها راه نجات است. 

pecora, prona et ventri oboedientia.] 

 جهی؛ نتبودخود آن دولت  اتکایبه نافرهیختگان دولت یالغا برایناموفق  یتلاش ن،یا

 تیاست و انسان یضرور استبداد یبرا یگریوحش بدانندبوده که تمام جهان  نیا

حفظ کرد. و اکنون کار  یگریبا وحش توانیرا تنها م انهیوحش یناممکن. رابطه

 یآن. نخواه دولتو  نافرهیختگیبه  قیدق ی: نگاهرسانمیمان را به اتمام ممشترک

تنها  نیستم دیاز آن ناام ن،ی؛ و باوجودابودافراطی نسبت به زمان حال  مگفت که نظر
 .ندکیم دیاست که مرا سرشار از ام دکنندهینوم تیوضع نیا قاًیکه دق روازآن
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بق ط زیهمه چتا  دهندیکه اجازه م ییایخادمان و رعا یتفاوتیاربابان و ب یمن از ناتوان

 یبرا ،یکدیگردست در دست  ،دو نیااگرچه  زنم؛ینمحرف  فتدیخدا اتفاق ب یاراده

جلب کنم که دشمنان  تیواقع نیرا به ا اتتوجه خواهمیاست. صرفا  م یفاجعه کاف بروز

 همیبه تفااند، و در رنج شندیاندیکه م آنانی مامت در یک کلام یعنی ،نافرهیختگی

 دینظام منفعل بازتول یوجود نداشت، و حتش یبرا یابزار چیاز آن ه شیکه پ انددهیرس

به استخدام  تیبشر دیخدمت به نوع جد یرا برا یروزانه افراد ،ایرعا یگونهکهن

 اریبس یو استثمار مردم، حت تینظام صنعت و تجارت، مالک حال،نیباا .آورندیدرم

ه ک یگسست شود،یمنجر م یامروز یبه گسست در جامعه تیجمع شیاز افزا ترعیسر

نه  وکند میبرطرف نه وجه چیهبه رایز ست،یقادر به برطرف کردن آن ن نیشینظام پ

که  دهیدرنج ییها. اما وجود انسانکندیفقط وجود دارد و مصرف م ،آفریندمی

 یِ وانیجهان ح یبرا دیبا ریناگز شوند،یکه سرکوب م یورزانشهیو اند شند،یاندیم

 .و ناگوار باشد ندیناخوشا کنندیمصرف م فکرانهیکه منفعلانه و ب نافرهیختگی

 مطلوب یاوهیرا به ش دیو جهان جد سازیمرسوا  را میجهان قد دیما به سهم خود با

خود و به  تیموقع یابیارز یبرا ورزشهیاند یها. هرچه رخدادها به انسانمیشکل ده

طن که اکنون در ب ی، محصولبدهند یشتریزمان ب خود یروهاین جیبس یدر رنج برا بشرِ

 تر خواهد بود.کامل یبه جهان رودو پرورد،یخود م

 اصلی:پیوند به منبع 
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