


 

 

 

 

 

 نیچه و سن پل، الرنس و یوحنای پاتموسی
 ژیل دلوز

 
که  کندکسانی مداخله می پژوهشی دی. اچ. الرنس در بحث ...توانند یکی باشندیکی نیستند، نمی

ای پا به میان های شورمندانهالرنس با استدالل 1پرسند آیا یک یوحنا انجیل و مکاشفه را نوشته است یا خیر.می
ور ج کنند: یکشناسی را ایجاب میگذاری و یک سنخهایی چنان قوی که یک روش ارزشگذارد، استداللمی

تواند انجیل و مکاشفه را نوشته باشد. مهم نیست که هر یک از این دو متن پیچیده یا ترکیبی هستند و آدم نمی
آورند. مسأله نه وجود دو فرد یا دو نویسنده، بلکه دو سنخ انسان، یا دو اقلیم فاوتی را گرد میچیزهای بسیار مت

ساالرانه، فردی، لطیف، عاشقانه، منحط و پرورده ی کاماًل متفاوت است. انجیْل اشرافجان، و دو مجموعه
 یک ازها هرفهماب از سوءانگیز و وحشیانه است. برای اجتناست. مکاشفه جمعی، مردمی، ناپرورده، نفرت

 توانند یکی باشند. یوحناینویس نمینویس و مکاشفهاین کلمات را باید توضیح داد. ولی درهرحال انجیل
کند عل میکند، نقابی دیگر جزند؛ او نقابی دیگر ابداع مینویس یا نقاب مسیح را نمیپاتموسی حتی نقاب انجیل

گذارد. یوحنای پاتموسی با ، یا بر نقاب مسیح نقاب میداردبرمینقاب  ی مسیحکه، به انتخاب ما، از چهره
که انجیل و مسیح با عشق انسانی و معنوی. مسیح دین عشق را حالیوکار دارد دروحشت و مرگ کیهانی سر

را به ارمغان  قدرتکه مکاشفه یک دین حالیی زیستن و نه یک باور( درابداع کرد )یک عمل، یک شیوه
 پایان. جای موهبت مسیح، ِدینی بی. و بهکردنداوریی وحشتناک آورد ــ یک باور، یک شیوهمی

ست که بعد از خواندن و بازخوانی متن مکاشفه بهترین خوانش را از متن الرنس خواهیم داشت. بدیهی
وضوعیت این مکند. طور موضوعیت الرنس را که تقبیحش میفهمیم، همینبالفاصله می موضوعیت مکاشفه را

ربط دارد، نه به حس فراتاریخِی پایان جهان و « = هیتلر= مسیحاستیزنرون »نه به تناظرهای تاریخِی سنخ 
ویم شخاطر در مکاشفه غرق میشان. بدینخیالیـشناختی و علمیها، با تمام هراس اتمی، اقتصادی، بومهزاره

                                                      

 های مربوط به آن، ر.ک.:برای متن مکاشفه و شرح 1

Charles Brutsch, La clarté de l’Apocalypse (Genèva: Labor et Fides., 1967). 

گران برای یکی دانستن دو مؤلف بسیار ضعیف ؛ دالیل پژوهش504تا  793های آن نگاه کنید به صفحات ی مؤلف یا مؤلفی مسألهدرباره

کاشفه می کمبریج آثارش آید، ارجاع به مکاشفه به شرح الرنس اشاره دارد که در نسخههایی که پس از این میرسند ــ در یادداشتنظر میبه

 آمده است. ی وحیهایی دربارهو نوشته
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ی آنانی که خود را ست برای همهست. این کتابیقا و داوریهای زیستن، ببخش هریک از ما در شیوهکه الهام
 هاست. دانند. این کتاب زومبییافته مینجات

چه نی مسیحاستیزتوان فرض کرد که الرنس متنش را بدون الرنس به نیچه بسیار نزدیک است. می
ا در تقابل پیشه ریح عاشقها مس«رؤیابین»نوشت. خود نیچه هم اولین نفر نبود. نه حتی اسپینوزا. برخی نمی

اشند، مسیح داشته بآمیزی به رویی اغراقگشادهکه اند. نه اینعنوان بنگاه کفن و دفن قرار دادهبا مسیحیت به
کنند که نباید مسیح را با مسیحیت قاطی کرد. نزد نیچه تقابلی عظیم بین مسیح و سن بلکه ضرورتی حس می

یارها و از هر ی دینتریِن منحطان است، بودایی که ما را از سلطهاشقترین و عپل وجود دارد: مسیح لطیف
دهنده رهاند ــ سن پِل سیاه همزاد این بشارتی خطا، مجازات، پاداش، داوری، مرگ و پس از مرگ میایده

مردگان  گرداند، او را از میاندارد، پیوسته او را به صلیب بازمیاست، کسی که مسیح را بر صلیب باقی نگه می
رهای یاتر از دینیار را که وحشتناکدهد، و سنخ جدیدی از دینخیزاند، حیات ابدی را مرکز ثقل قرار میبرمی

الرنس « .یعنی دکترین داوریازدحام: باور به نامیرایی، یارانه، فن بیدادگری دینفن »، کندابداع می سابق است
ی مکاشفه بار مسیح را در مقابل یوحنای سرِخ پاتموسی، نویسندهگیرد، اما ایندست میاین تقابل را دوباره به

های خونی نوشته شد، مثل بار الرنس است، چون تنها کمی قبل از مرگش با خلطدهد. این کتاب مرگقرار می
واپسین، آن بشارت آخر. مسأله این  «یپیام سرخوشانه»قبل از فروپاشی نیچه. قبل مرگ، آن  مسیحاستیز

کند، به دارد و به جایی دیگر پرتاب میکند. او پیکانی را، پیکان نیچه را برمیه الرنس از نیچه تقلید مینیست ک
ها انطبیعْت فیلسوف را همچون پیکانی میان انس»داری دیگر، به مخاطبی دیگر: ی دنبالهسویی دیگر، بر ستاره

الرنس با هدف قراردادن یوحنای  1«جایی گیر کند. گیرد، اما امیدوار است که پیکان بهکند؛ هدف نمیپرتاب می
ییر گیرد. از یک ابتکار به ابتکار دیگر، خیلی چیزها تغدست میپاتموسی و نه دیگر سن پل، ابتکار نیچه را به

 شود.شان افزوده میشوند، و حتی بر نیرو و تازگی اشتراککنند، یا تکمیل میمی

ا جمع نیست؛ فردی و جمعی در هریک از ما همچون دو جزء متفاوت ست. فرد در تقابل بتهور مسیح فردی
ی او ابطال نظام دهد. دغدغهگیرند. مسیح جمِع میاِن ما را چندان خطاب قرار نمیجان مقابل یکدیگر قرار می

ی ردی یهودی و قدرت آن بود، اما تنها برای رهانیدن جان فیاری عهد عتیق و نظام جمعی دینیارانهجمعی دین
 کرد فرهنگساالر است. او فکر میاز این هرزآباد. او ِدینش را به سزار پرداخت. به همین دلیل مسیح اشراف

ان وفتِق ججان فردی برای شکار هیوالهای خفته در جان جمعی کافی خواهد بود. یک خطای سیاسی. او رتق
ی ما گذاشت. از این حیث، او مدام ، درون و بیرون ما، بر عهدهقدرتجمعی را، با سزار، بیرون و درون ما، با 

اب خواست اربکرد. او نمیتوان تصور کرد که عمدًا این کار را میداد. حتی میحواریون و مریدانش را فریب می
ًا قعاو وا»هاست، اما چه در پس این نکته پنهان است؟(. گفت فقط عاشق آنرسان مریدانش باشد )مییا یاری

کرد، و در ها را کاماًل گیج میکرد و نه عمل. همیشه تنها بود. آنها کار میشد، حتی نه با آنها قاطی نمیبا آن
 یجسمانی قدرتمندشان باشد. بیعت با قدرت در انسان ساالرخواست کرد. نمیشان میبعضی موارد مأیوس

                                                      

1 Nietsche, Schopenhauer éducateur, $ 7. 



حواریون و مریدان  1«گرداند.باره خیانت را برمیدید. پس او هم دورا همچون خیانت می همچون یهودا
زعم الرنس، یهودا . بهبشارتی شرمانهاش را سر مسیح درآوردند: انکار، خیانت، تحریف، و جعِل بیتالفی

ها از اعتراض جان جمعی، بعد یوحنای پاتموسی، و بعد هم سن پل. آن 2شخصیت اصلی مسیحیت است.
برد، یبهره م« ضعیفان»یا « فقرا»های خواستهبرند. مکاشفه از شده بود، بهره میچیزی که مسیح از آن غافل 

اند که هیچ هایی بسیار مهیبها نه مفلوک یا بیچاره، بلکه آدمکنیم، آنها کسانی نیستند که ما تصور میچون آن
قوب وسی شیر یهودا پسر یعاست: یوحنای پاتم برهی ندارند جز جانی جمعی. زیباترین صفحات الرنس درباره

ار و مانندی مکطرز بیغرد، و بهدار که مثل یک شیر میای شاخآید، برهکند، اما یک بره میگویی میرا پیش
. جالدی بدتر از دیگران. جالدگر یا نماید و نه قربانیرحم و هولناک شده است که چون قربانی میقدر بیآن
ها نیم که میلیونبیبینیم، تنها میشدنش را هرگز نمیانگار کشته شده، اما کشتهاصرار یوحنا بر یک بره است که »

شود، آن خون از آن او آلودی ظاهر میی پیروزی خونکند. حتی وقتی در پایان در جامهانسان را هالک می
ه زور بکند، و جانی جمعی را بهدر واقع، مسیحیت مسیحاستیز خواهد شد؛ به مسیح پشت می 3«نیست...

گیرد. مسیحیت فردِی سطحی یا همان بره به جان جمعی انتقام میبا دادِن یک فیگوِر دهد، و مسیح می
ازهمه یوحنای پاتموسی، سنخ جدید انسان و سنخ متفکری را بنیان نهاد که تا امروز دوام آورده و حکومتی پیش

ام؟ کمک! مگر چه کارتان کرده»کشد، و فریاد می گیردای که گاز میی گوشتخوار ــ برهجدید در کف دارد: بره
در  هایست فیگور متفکر مدرن. این برهچه فیگور عجیبی« مان بود.خاطر خودتان و هدف مشترکفقط به

قول الرنس، به ارتش یار نیازی دارند، نه بههای بسیار بزرگ، دیگر نه به خوی دینپوست شیر، با دندان
 دست آوردند.های بیان و نیروهای مردمی بسیاری بهها ابزاررستگاری: آن

های الرنس ساده نیستند، نباید تصور کنیم که او را بالفاصله حرف خواهد.می قدرتجان جمعی 
 خواهدسو، میخواهد قدرت را قبضه کند یا جای مستبد را بگیرد. از یکایم. جان جمعی صرفًا نمیفهمیده

فرت ن قدرت را نابود کند، او از قدرت و توان بیزار است، یوحنای پاتموسی با تمام وجود از سزار یا امپراتوری رم
فوج در مراکز آن ازدحام خواهد به تمام منافذ قدرت رسوخ کند، فوجمیجان جمعی دارد. اما از سوی دیگر، 

، مر مثل امپراتوریدر روز روشن ست، نه شهریها را در تمام عالم تکثیر کند: او خواهان قدرتی جهانکند، و آن
که جان تر اینآخر و مهمدست 4در هر تای جان جمعی.ی تاریکی، و بلکه در هر گوشه و کناری، در هر گوشه

                                                      
1 Lawrence, Apocalypse and the Writings on Revelation, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), p. 

69. 

2 Lawrence, Aaron’s Rod, ed. Mara Kalnins (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), pp. 77-78: 

ود... بمفقود کنید. یهودا قهرمان واقعی است. اما برای یهودا کل این نمایش بینید که دارید درواقع اصل یهودا را ستایش میآیا نمی»

 «کند...ییابند. و عیسی است که او را تغذیه مها یهودا را باب طبع میگویند مسیح، منظورشان یهودا است. آنوقتی مردم می

3 Lawrence, Apocalypse and the Writings on Revelation, ch. 9, p. 116. 

4 Nietzsche, The Antichrist, $17, p. 585: 

ی ها، خدای همهاو خدای کنجحال، خدا یک یهودی ماند، شهروند عظیم...بااینـی خدا است، خدا این جهانجا خانههمه»

ی او همچون همیشه قلمروی جهان زیرین است، یک بیمارستان، یک قلمروی حکمرانی ماند...ملکوت پرآوازههای تاریک کنارگوشه

 «زیرزمینی.
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ه بر نیاز است کجوید، بلکه خودش قدرت خدایی بیست که به خدایان توسل نمیجمعی خواهان قدرتی غایی
دهد. اش میبندد بلکه استحالهکند. مسیحیت با امپراتوری رم پیمان نمیها داوری میی دیگر قدرتهمه

قاش ی ن. گوستاو کوربهنظام داوریکند: را ابداع می ک تصویر کامالً جدید از قدرتیمسیحیت با مکاشفه 
خیزند ها از خواب برمیگفت که شبهای زیادی بین الرنس و کوربه وجود دارد( از مردمی سخن می)شباهت

ر گوشه و خواست تخریب، خواست نفوذ به ه« خواهم داوری کنم! باید که داوری کنم!می»زنند و فریاد می
القدس و روح پسرسرسخت،  پدریای که فقط گانهباد: خواست سهبودن تا ابداآلالخطابکنار، خواست فصل

دهد. ضدقدرتی که هم نظیر ماهیت، امتداد، توزیع، شدت، وسیله و هدفش را تغییر میبیسازد. قدرت چهمی
سیاست دیرپای ی منزلهجود ندارد مگر بهها. قدرت دیگر وکنارهاست و هم قدرت آخرین انسانقدرت گوشه

سوسن  نیچه انتقام و خودستایی ضعیفان: حتیـقول الرنسانتقام، تشکیالت دیرپای نارسیسیسم جان جمعی. به
ها وجود دارند... ها و شکوهو چه جزئیاتی در فهرست انتقام 1یونانی هم به نارسیس مسیحی بدل خواهد شد.

قدر کافی از به کهقدر کافی استوار نیستند، اینکه بهتوان سرزنش کرد: اینر یک چیز میخاطضعیفان را فقط به
 شکوه و قطعیت خود سرشار نیستند.

اگر  شد، حتییاران باید ابداع میاکنون برای این تشکیالت جان جمعی نژادی جدید و سنخی تازه از دین
هنوز در  ازحد محلی وه کلیت یا غایت دست نیافته بود، بیشیار یهودی هنوز ببود. دینیار یهودی میعلیه دین

شد، حتی اگر هر دوشان علیه مسیح قدم علم یار یهودی مییار مسیحی جانشین دینانتظار چیزی بود. دین
کردند. مسیح وادار خواهد شد به بدترین پیوند اعضاء تن دهد: او قهرمان جان جمعی خواهد شد، وادار می

جان جمعی چیزی را اعطا کند که هرگز قصد اعطایش را نداشت. یا مسیحیت به مسیح چیزی خواهد شد به 
 من  جمعی یا جانی جمعی. مکاشفه یک  منرا خواهد داد که خود مسیح همیشه از آن بیزار بود، یعنی یک 

درت و نه قهمیشه عناوین »هیوالوش است که به مسیح پیوند زده شده. یوحنای پاتموسی تمام تالشش را کرد: 
ها تا آنجا که گر انسان، ویرانگری با شمشیر براقویرانهرگز عناوین عشق. مسیح همیشه فاتح، بسیار پرتوان، 

قدرتی ا آید تبر زمین میها باال بیاید. نه هرگز مسیح منجی، هرگز. در مکاشفه، پسر انسان ی اسبخون تا دهنه
قدرت پومپی، اسکندر یا کوروش. قدرت، قدرت مهیب تر از تازه و وحشتناک بیاورد،، قدرتی عظیم

مسیح برای این کار وادار خواهد شد از میان مردگان برخیزد، به او  2«مانیم.رو مبهوت میتهاجمی... از همین
ای اساسی در نظام دندهخواست داوری کند، چرخکرد و نمیچیزهایی تزریق خواهد شد. او که داوری نمی

 را خواهد داشت که ترین دقتضعیفان، یا قدرت جدید، تنها وقتی بیش جوییانتقامون داوری خواهد شد. چ
ای ای مسیحی: بله، فلسفهی مسلط بدل شود. )درباب پرسش کوچک فلسفهی مخوف، به قوهداوری، این قوه

ود که به این ای خودآیین لحاظ شکه داوری قوهمحض آنهم نه در مقام باور، بلکه بهمسیحی وجود دارد، آن

                                                      

1 Lawrence, Etruscan Places (New York: Viking, 1933), p. 22. 

2  Lawrence, Apocalypse and the Writings on Revelation, ch. 6, p. 83. 



و »عنوان برای نظامش و به تضمین خدا نیاز دارد(. مکاشفه پیروز شد: ما هرگز از نظام داوری بیرون نرفتیم. 
 1«ها کسانی نشسته بودند که حق داوری به آنان سپرده شده بود.هایی را دیدم که بر آنتخت

ت سرنوشی زمان کرده بودند: می در مرتبهاز این منظر، روال مکاشفه جذاب است. یهودیان ابداع بسیار مه
کشیدند، شان، شکست خورده بودند، منتظر بودند، انتظار میطلبی ملوکانه. مردم برگزیده، در جاهافتادهتعویقبه
ماند، و این موقعیت در سراسر نبوت  یهودی اساسی می  2شده بودند.« افتادهتعویقمردم سرنوشت به»و 

ر برخی عناصر آخرالزمانی نزد پیامبران است. اما در مکاشفه آن انتظاری تازگی دارد پیشاپیش حاکی از حضو
ت، شک نخستین کتاب بزرگ برنامه اسسابقه شده است. مکاشفه بیریزی شیدایی بیکه موضوع یک برنامه

ر ینمایشی عظیم. مرگ کوچک و بزرگ، هفت مهر، هفت شیپور، هفت پیمانه، رستاخیز اول، هزاره، رستاخ
ی ِبرجه با شهر آسمانی و دریاچهـشود. نوعی ُفلیها پر و اشغال میدوم، و داوری نهایی ــ انتظار با همین

هایی که برای دشمنان در آن دریاچه کنار گذاشته شده، ها، بالها و مصیبتی جزئیات رنجدوزخی گوگردی. همه
قام در این انت همهودشان از خالل رنج دیگران، اینشان به سنجیدن شکوه خشکوه برگزیدگان در شهر، و نیاز

انتقاْم )»کند طوالنی ضعیفان تا ریزترین جزئیات تعبیه خواهند شد. روح انتقام این برنامه را به انتظار وارد می
های یافته باشد: جان(. منتظران باید مشغول شوند. انتظار باید از آغاز تا پایان سازمان3«ست که...غذایی

ساعته و انتظار کوتاه نیم 4.هیدان باید منتظر باشند تا قبل از آغاز نمایش به تعداد کافی شهید وجود داشته باشدش
باید  پایانکه تر اینکشد... مهمدرازا میبرای گشودن مهر هفتم، و انتظار طوالنی که یک هزاره به

ت خواسدانستند، پیش از آن انسان هرگز نمیآغاز می خوبیها باید پایان را هم بهآن»شده باشد. ریزیبرنامه
گونه نه جا عنصری هست که ایناین 5«به پایان جهان. بدگوهر وار و میلپایان آفرینش را بداند... نفرت شعله

شود که بصیرت آخرالزمانی را در مقابل کالم نبوت در عهد عتیق، بلکه فقط در جان جمعی مسیحی ظاهر می
ست به توزدهد. زیرا اگر پیامبر که پیشاپیش مملو از کینهی نبوت قرار میآخرالزمانی را در برابر پروژهی و برنامه

ی عنوان چیزکند، و منتظر یک ظهور است. و این ظهور را بهانتظار بنشیند، در زمان و در زندگی هم چنین می
گاه است. حضور یا نطفهعنوان چیزی که فقط از کشد، بهنشده انتظار میبینینو و پیش اش در طرح خدا آ

ئیاتش ریزترین جز آنچهتواند منتظر چیزی جز یک بازگشت باشد، بازگشت که مسیحیت دیگر نمیدرحالی
 نه دیگر به زندگی، بلکه ورای :گاه مرکز ثقل جابجا خواهد شدآن ریزی شده است. اگر مسیح مرده باشد،برنامه

شت دیگر شود، چراکه سرنوافتاده عوض میتعویقمسیحیت معنای سرنوشت بهزندگی، به یک زندگی بعدی. با 

                                                      

 .40:5، مکاشفه 1

2 Lawrence, Apocalypse and the Writings on Revelation, ch. 6. P. 80. 

 م. ا.[« شودست که سرد خورده میانتقام غذایی»]دلوز به این گفته اشاره دارد که  3

بستانی از آنان آه ای باری تعالی مقدس و حقیقی، چه مدت مانده است تا تو داوری فرمایی و به خونخواهی ما داد ». 0:16، مکاشفه 4

رار بود ها کامل گردد، آنانی که قها گفته شد ... تا اندکی بیشتر بیارامند، تا تعداد برادران آنکه بر زمین مسکن گزیدند؟ و سپس به آن

 «همچون خود ایشان کشته شوند.

5  Lawrence, Apocalypse and the Writings on Revelation, ch. 6. p. 81-82. 
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 1.ز ماا گیرد، پس از مرگ مسیح و مرگ هر یکاز مرگ قرار می پسافتد، و افتد، بلکه جلو میتعویق نمی به
یابیم. این یم ابدیت و مرگ، بین پایانو  مرگآمده بین ی پرکردن زمانی هیوالیی و کشپس خود را دربرابر وظیفه

 آخرالزمانی بینش«. و دیدم...»، ...«دیدم کردم، و مینگاه می»توان پر کرد: ها میفاصله را تنها با بینش
بران ها در پی عمل پیامریزی جایگزین پروژه و عمل، تئاتری از فانتاسمشود و برنامهنبوت می کالمجایگزین 

جویی ضعیفان. جویی، سالح انتقامی انتقامام، بیان غریزه، اوههافانتاسمآید. همچون مصائب مسیح می
ای گسلد که ابدیت را بری مسیح میماندگاری برازندهتر از درونگرایی بلکه بیشنبوت ازتنها  مکاشفه نه

 «(. تاحساس بودن در بهش)»توانست آن را در زندگی تجربه کند بار در زندگی تجربه کرد، و فقط مینخستین

تاده، که افتعویقتنها سرنوشت بهای: نه حال دشوار نیست اثبات بنیان یهودی مکاشفه در هر وهلهینو باا
نین فقط در گوشت، که همچ کشیدن طوالنی دشمن، نهرستگاری، نیاز رنجـمجازات، گناهـدر سراسر نظام تنبیه

ر در تی جالبسازی... اما نکتهق و ابزار اخالقیی بیان اخالمنزلهدر روح، و خالصه، تولد اخالق، و تمثیل به
 که مکاشفه کتابیشده است. عجیب نیست یک بنیان الحادی منحرف شدنمکاشفه حضور و دوباره فعال

نوع کتاب  حال، الرنس دوبود. بااینبود اگر در چنین دورانی کتابی ترکیبی نمیتر میباشد؛ عجیب ترکیبی
های متعدد دیگری را با نویسندگان دهد: در ضمائم، وقتی کتاب کتاباز هم تمیز می ترکیبی، یا دو قطب را

ها یا قشرهای متعددی دارد، شود؛ در ژرفا، وقتی کتاب چینههای متفاوت شامل میها و سنتمختلف، از مکان
د، آورین قشر به سطح میکند، و قشر زیرین را در اخیرشان میپیماید، در صورت لزوم با هم مخلوطها را میآن

ی جستههای بر. قشر الحادی، قشر یهودی و قشر مسیحی بخشالتقاطی مساحی و نه دیگر کتابیـیک کتاب
کند ر ای مسیحی را پی مسیحی لیز بخورد و حفرهمکاشفه هستند، حتی اگر رسوبی الحادی به سمت خط چینه

ی الحادِی تولدی االهْی کند، آنجا که اسطورهحلیل میی فصل مشهور دوازده از مکاشفه را ت)الرنس نمونه
سازی الحاد بسامد چندانی این بازفعال 2کند(.ای و اژدهای سرخ بزرگ پر میستاره مادری تولد مسیح را با حفره

نویسان و خود سن پل از اجرام آسمانی، ستارگان توان گمان کرد که پیامبران، انجیلچندانی در انجیل ندارد. می
گاه بودند؛ اما تصمیم گرفتند تا بیشهای الحادی بهنو آئی ه ترین حد ممکن آن را فرونشانند تا این چینخوبی آ

را احیا کنند. اما فقط یک مورد هست که در آن یهودیان اکیدًا نیاز داشتند که به این چینه بازگردند، وقتی مسأله 
اِن پس از داوود یهودی»خودآیین شد.  کالمر نسبت با د بینشبود، وقتی نیاز داشتند ببینند، وقتی  دیدنبر سر 

ه جهان شان بشان ژرف نگریستند تا کور شدند: و بعد با چشمان همسایگانچشمان مناسبی نداشتند، در یهوه
بودند. یبایست آشوری یا کلدانی مها میداشتند، خود این بینشباید بینشی مینگاه کردند. وقتی پیامبران می

جدید به چشمان  کالمهای انسان 3«خودشان را ببینند. خدایان دیگر را به عاریت گرفتند تا خدای نامرئیها آن
ی عناصر آخرالزمانی مشهود نزد پیامبران هم صادق است: حزقیل به ها دربارهملحد کهن نیاز داشتند. تمام این

                                                      

1 Nietzsche, The Antichrist, $42, p. 617« :آن وجود منتقل کند ــ به بعد از سادگی مرکز ثقل سرتاسر آن وجود را به سن پل به

یزی چ و ای برای زندگی منجی قائل نبود ــ او نیازمند مرگ روی صلیب بوداو در اعماق خویش هیچ فایده«. رستاخیز کرده»عیسی  دروغ

 «بیش از آن.

2 Lawrence, Apocalypse and the Writings on Revelation, ch. 15, p. 119. 

3 Lawrence, Apocalypse and the Writings on Revelation, ch. 6, p. 82. 



اطر ی تسکین خآناکسیمندر نزد حزقیل مایههای یافتن چرخ)»ی آناکسیمندر نیاز داشت شدههای سوراخچرخ
ها، یوحنای پاتموسی بود که نیاز داشت بنیان الحادی را ی مکاشفه، کتاب بینشاما نویسنده«( بسیار است.

کم  نویسان خیلیدوباره فعال کند، و بهترین موقعیت را برای چنین کاری داشت. یوحنا از عیسی و انجیل
های یهودی یا مسیحی، چیزهای ی ارزش الحادی نمادها، در قیاس با ارزشهانگار دربار»دانست؛ ولی می

  1«.دانستزیادی می

جور ، یک همدلی مبهم و حتی یکی هراسش از مکاشفه، و از رهگذر همین هراسجا الرنس با همهاین
چینه است. گرفته و چینهرو که مکاشفه کتابی رسوبکند: دقیقًا از آنستایش را در قبال این کتاب تجربه می

.« چه جالب»گفت آور بود تجربه کرد: میچه برایش هولناک و انزجاری ویژه را در مورد آننیچه نیز همین جذبه
یابد، و افراط و می ترین انسانبسا جالبشک الرنس با یوحنای پاتموسی همدل است، او را جالب، چهبی

 توز که منتظرهای کینه، این انسان«ضعیفان». چون این جذبه نیستبیند خالی از جسارتی که در او می
ها آمده شان است اما از جایی دیگر در اختیار آنها و شکوهدارند که به نفع آنجور سرسختی اند، یکجوییانتقام

، مقدس تابکگیرد ــ  شان فیگور کتاب را به خود میبودن کتابی که برایشان و ویژهفرهنگی عمیقاست. بی
ی ده بمانند، رسوبای بسیار قدیمی گشوسازد به روی فشار چینهو خصوصًا مکاشفه ــ آنان را قادر می انجیل

ساالر است: نه خواهند آن را بشناسند. برای مثال، سن پل همچنان یک اشرافمخفی که دیگران چندان نمی
تر از آن که از تشخیص و زدودن یا فرونشاندن ی عیسی، بلکه سنخی متفاوت، بسیار فرهیختهشیوهبه

تواند ی الحادی میپل چه سانسوری را بر چینه کنند ناتوان باشد. سناش خیانت میهایی که به برنامهرسوب
اعمال کند، و چه گزینشی را در قبال بنیان یهودی! او به یک بنیان یهودِی بازبینی، تصحیح و تبدیل شده نیاز 

 قدر کافیدارد، اما برای او بنیان الحادی باید الجرم مدفون شود و مدفون باقی بماند. و او برای این کار به
ست. نکرده اچی ولزی تحصیلست. او یک معدنکه یوحنای پاتموسی انسانی مردمیست. درحالیفرهیخته ه

اخت شنها را خوب میکند که آنچیان انگلیسی آغاز میالرنس شرحش بر مکاشفه را با تصویری از این معدن
ی اعالی ، نمونه«و وحشی ی قدرت سبعییک حس ویژه»مند از شان بود: استوار، بسیار استوار و بهرهو شیفته

وتار شب تیرهشنبهآورند و سهجویی و خودستایی، مکاشفه را به اهتزار درمیدار، که با انتقامهای دینانسان
ست نه سن پل، ها نه یوحنای حواریرهبر مسلم آن 2دادند.شان را ترتیب میکلیساهای کوچک متدیست بدوی

و »قول الرنس که سن پل )بهحالیاند، درا جان جمعی و مردمِی مسیحیتهست. آنبلکه یوحنای پاتموسی
دانند. ها میی چینهچیز را دربارهچیان همهرود. معدنست که به سوی مردم میساالریهمچنان اشراف«( لنین

اند، ی الحادی گشودهها به روی چینهغرد. آنها میها نیازی ندارند خوانده باشند، چون بنیان الحادی در آنآن
سنگ است، این مسیح گویند: این زغالها بیاید، و فقط میکنند نزد آنکنند، وادارش میآن را استخراج می

رسانند تا آن را به خدمت جهان مسیحی، مکانیکی، انجام میترین انحراف را در یک چینه به ها موحشاست. آن
. الرنس شهر، یک کالنسازمان پیشاپیش صنعتیگاه عظیم است، یک دستوو فنی درآورند. مکاشفه یک دم

                                                      

1 Apocalypse and the Writings on Revelation, ch. 6, p 84. 

2 Apocalypse and the Writings on Revelation, ch. 2, p. 66. 
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های داخل گراور چی انگلیسی، و مکاشفه را مجموعهاش یوحنای پاتموسی را یک معدنی زیستهلطف تجربهبه
پل، همان ترحم و پارسا. همان هدف سن ی مردمی، استوار، بیی یک چهرهانگارد ــ آینهچی میی معدنخانه

حنای که یورو همان سنخ انسان، همان فرایند یا کارکرد. سن پل آخرین مدیر است، درحالیهیچروبار، اما نه بهکا
که حالیوکار باید نهی، سانسور و گزینش کند، درپاتموسی کارگر است، کارگر مخوف ساعت آخر. مدیر کسب
 ... به همین خاطر نباید در اتحادره شکل دهددوباکارگر باید چکش بزند، طویل کند، ِپِرس کند، و یک ماده را 

ست. سو و یوحنا از سوی دیگر ــ صرفًا تمثیلی یا ثانویالرنس گمان کرد که تفاوت هدف ــ سن پل از یکـنیچه
دهد. الرنس خدنگ نیچه را خوب دریافت، اما ای بین دو کتاب را نشان میاین تفاوت تفاوتی ریشه

جهت کاماًل دیگری پرتاب کرد، حتی اگر هر دو به یک دوزخ، زوال عقل و خلط خونی،  خود آن را بهینوبهبه
 اند.که سن پل و یوحنای پاتموسی تمام فلک را اشغال کردهحالیختم شوند، در

جهان  سازییابد. چون این بازفعالاز او را بازمی اش به یوحنای پاتموسی و هراسشاما الرنس تمام بدگمانی
 آید و در بخش دوم چه کارکردیوتاب است به چه کار میه در بخش اول مکاشفه گاه گیرا و حتی پرآبالحادی ک

نگ پذیرد که فرهقدر طبیعی میاو الحاد را تقریبًا همان»توانیم بگوییم یوحنا از الحاد نفرت دارد: دارد؟ نمی
دشمن او نه ملحدان، که  1«ش بیگانه است.ی مسیحی که برایتر از روح تازهاش را، و البته بسیار طبیعیعبری

ها حتی یونانی هم نیستند، بلکه ها هستند؛ آنها، بلکه اتروریاییامپراتوری روم است. اکنون ملحدان نه رومی
اند. اما برای تضمین سقوط امپراتوری روم در یک بینْش سراسر کیهان ایمردمان دریای اژه، همان تمدن اژه

اخوانده شود و رستاخیز یابد، سپس خود آن کیهان باید ویران شود، تا امپراتوری روم نیز به باید جمع شود، فر
ود از شهایش مدفون گردد. با همین تغییرجهت غریب و همین تدبیر عجیب میزیر کشیده شود و زیر ویرانه

اش را اش و شهر آسمانیی مستقیم به دشمن احتراز کرد: مکاشفه باید جهان را نابود کند تا قدرت غاییحمله
کند. پس مکاشفه به کیهان الحادی و تنها الحاد آن را به یک جهان یا کیهان تجهیز و آراسته میبرقرار کند، 

کیهان  ای ازاش را به انجام رساند. الرنس تعریف سادهجوید تا کارش را یکسره کند و تخریب توهمیتوسل می
ازپیش شخصی. یهودیان اتحاد ، آن زندگِی بیشهای زنده استو اتصالکیهان مکان نمادهای حیاتی عظیم داد: 

؛ مسیحیان پیوند کوچک و شخصی جان با خواهند نشاند های کیهانیجای اتصالخدا با مردم برگزیده را به
مسیح را جایگزین زندگی مافوق ــ یا مادون ــ شخصی خواهند کرد؛ یهودیان و مسیحیان تمثیل را جای نمادها 

چیز زنده مانده، با توانمندی تمام در اعماق ما به زندگی رغم همهاهند نشاند. و این جهان الحادی، که بهخو
 که حتمًا آن راسازد، اما فقط برای اینکند و دوباره آشکار میستاید، طلب میدهد، و مکاشفه آن را میادامه می

اپیش عنوان یک وسیله مورد نیاز است. کیهان پیشرو که بهبه قتل رساند، نه حتی از روی تنفری مستقیم، بل از آن
 میرد.ضربات بسیاری را تحمل کرده بود، اما با مکاشفه است که می

ی دیگر هایش از یک دوره به دورهزدند، همیشه سرآغازها و جهشوقتی ملحدان از جهان حرف می
ها، دوستز یک پایان وجود ندارد؛ مردهشان جالب بود؛ ولی حاال در یک زمان صاف طوالنی چیزی جبرای

                                                      

1  
ً
های یک دولت . جوانه1توان تشخیص داد: اند که در آن سه خصیصه را میرسم کرده« آخرالزمانی»برخی از متفکران امروز یک تصویر واقعا

«. نامشخص». شکار دشمِن 7به نفع یک محیط زیست یا محیط اجتماعی سترون و مهلک؛« قابل سکونت». تخریب جهان 4گستر مطلقه؛ جهان

 Paul Virilio, L’insecurite du territoire (Paris: Stock, 1986)ر.ک.:  



ان که پایانی قطعی باشد. وقتی ملحدان و پیشاسقراطیمان جالب نیست، به شرط اینچیز جز این پایان برایهیچ
ت دانستند که از فزونی یک عنصر بر عنصر دیگر نشأعدالتی میگفتند، همیشه آن را یک بیاز تخریب سخن می

، ودشتخریب عادالنه خوانده میگر بود. اما اکنون یش از هر چیز دیگری تخریبعدالتی بگرفت و  بیمی
خاطر ها را بهگیرد. این نوآورِی مکاشفه است. مکاشفه رومیخواست تخریب عدالت و تقدس نام می

 خاطربابل بهـگری خوب است؛ رومکند و چنین قصدی هم ندارد، چراکه تخریبگری سرزنش نمیتخریب
، بشوند. تخریدادن به شورشیان بزرگ یا کوچک، فقیر یا غنی، سرزنش میگری، پناهگری، شورشییاغ

ترین عمل عدالت جدید شده است. دشمن ، اساسیهرجورهتعویض، دشمنی دشمنی ناشناس و قابل تخریب
، داشته باشند ست که با نظم خدا سازگاری ندارد. عجیب است که در مکاشفه همه باید عالمتهرجوره کسی

نفر عالمت بزند،  144111 بر برهرا بر پیشانی یا دست خود حمل کنند؛ و  جانورو یک عالمت، عالمت مسیح یا 
ست برای تخریب جهان و ریزی شهری نورانی راهیدانیم که هربار برنامه.... خوب میجانورو 

شاید بین هیتلر و مسیحاستیز شباهتی وجود نداشته  1کردن آن و آغاز شکار دشمن هرجوره.«ناپذیرسکونت»
فقط در شود شباهتی عظیم وجود دارد، نه ای که به ما وعده داده میباشد، اما بین اورشلیم جدید و آینده

گستر مطلق. مکاشفه نه صنعتی دولت جهانـهای نظامیخیالی، که همچنین در طرحـهای علمیداستان
حاستیز(، بلکه امنیت عظیم نظامی، پلیسی و مدنی دولت جدید است )اورشلیم آسمانی(. اردوگاه مرگ )مسی

ید، شده، تأسیس شکوه اورشلیم جدریزیشده، بلکه در خودستایِی برنامهی مکاشفه نه در فجایع اعالممدرنیته
ید، با دیوار و ی اورشلیم جدست. وحشت معمارانهوار یک قدرت قضایی و اخالقی غاییو برپایِی دیوانه

و شهر نیازی به خورشید و ماه ندارد که بر آن بتابند... اما هیچ چیز ناپاک... »اش: ایهای عظیم شیشهخیابان
شان در دفتر حیات بره نوشته شده است، بدان راه خواهند به هیچ روی وارد آن نخواهد شد، فقط کسانی که نام

ترین چیز ممکن نه مسیحاستیز، بلکه این کند که هولناكان میمکم قانعمکاشفه غیرعامدانه دست 2«داشت.
« آراسته شده است. دهمچون عروسی برای شوهر خو»شده از آسمان است، شهر مقدسی که شهر جدید نازل

 است.رفته ی گوگرد فروکند پیشاپیش در دریاچهی نسبتًا سالِم مکاشفه احساس میهر خواننده

پردازند سازی جهان الحادی میاترین صفحات الرنس، برخی صفحات به بازفعالترتیب، از میان زیببدین
ت گفشان قطع شده باشد. نیچه میی اتصاالت زندهاما در این شرایط که نمادهای حیاتی در زوال کامل و همه

حلیل ت ست که مضامین دقیق این انحطاط و تحریف در مکاشفه رازور الرنس جایی«. ترین تحریف ادبیبزرگ»
 کنیم(:کند )ما هم به آوردن برخی نکات اکتفا میمی

ی عناصر در یک چرخه وابسته شود، بلکه به استحاله. نزد ملحدان دوزخ سوا نمیی دوزخاستحاله. 1
کند، همچون نمک تولید میسوزاند و آبها را میازحد قوی باشد آنهای آرام بیشاست: وقتی آتش برای آب

آیند، رد میجا گها آنعدالتیست. بیزیرزمینی ی بد آبکند. دوزخ جنبهالتی که آن را فاسد و تلخ میعدفرزند بی
که خود دوزخ سواست، عدالتی مقدماتی یا تجسدی از عناصر است. اما اینچون خود دوزخ معلول یک بی

                                                      

1 Lawrence, Apocalypse and the Writings on Revelation, ch. 16, p. 112. 
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ـ تماکه یکی از دو تجلی عدالت غاییبالذات است، و اینکه قائماین اند. تهایی در انتظار مسیحیشان ایدهمست ـ
هایی نسبتًا آرام و یک اسفل ناخوشایند مکان [دوزخ]و گهنا  [جهانزیرین]های کهن یهودی شئول حتی دوزخ»

 ها در آن برایکه جان« اشگداختهطبیعت ای آزارنده با دریاچه»لطف ، به«اورشلیم جدید»بودند اما با ظهور 
گونه شود: اینتر در تاالب گوگرد ریخته میحتی دریا هم برای اطمینان بیش 1.شوندپدید میسوزند، ناهمیشه می

 دیگر هیچ اتصالی در کار نخواهد بود.

که چه اتصاالتی بین ی سرشت یک اسب واقعًا ملحد، این. برای کشف دوبارهی سوارکاراناستحاله. 2
طورکه کند، باید اسب را نه آنجان در مقام سوارکاران برقرار میای و اجزاء های ستارهها، طبیعتها، خلقرنگ

انسان بررسی کنیم. برای مثال، خون نیز همچون نوِر سفیِد ـی اسبعنوان همزیستی زیستهشود، بلکه بهدیده می
ی شود. تقاطع گستردهکه سرخ فقط پوشش خون است که با زرداب آراسته میحالیکند، درخالص عمل می

گویند لطف مسیحیت چیزی جز یک بارکش نیست که به او میاما اسب به 2ها.ها و نسبتها، صفحهخط
 کند.ها را حمل میو او هم انتزاع« بیا!»

ترین اژدها دهد. چون کهنها را بسط می. الرنس شدِن بسیار زیبای رنگها و اژدهای رنگاستحاله. 3
د. اما آیای حول ستون فقرات انسان در سراسر کیهان کش مییا چنبرهست و در مارپیچ طالییـسرخ یا سرخ

که اژدهای حالیماند، دررسد، برای انسان سرخ میمیی ابهام اژدها )خوب است؟ بد است؟( فراوقتی لحظه
شود. سرخ برای انسان خطرناک شده شفاف میکیهانِی خوب میان ستارگان، همچون نسیمی بهاری، سبز نیمه

نویسد(. اما سرانجام اژدها سفید اش میهای خونی)فراموش نکنیم الرنس این متن را در دوران سرفه است
شود، سفیدی بدون رنگ، سفیِد چرِک لوگوِس ما، یک کرم خاکستری بزرگ. چه وقت طال به پول بدل می
کاغذی اروپای اژدهای نخست نیست، وقتی اژدها رنگ خمیر شود؟ دقیقًا وقتی که دیگر طالی سرخمی

 گیرد.پریده را به خود میرنگ

ید و بندد، پیچیده در لفاف خورشعظیم کیهانی می مادر. مکاشفه دیگربار بیعتی گذرا با ی زناستحاله. 4
نزد خدا »جا، به دور از هر اتصالی، کاشته شده است. و فرزندش هم از او جدا شده و ماه زیر پاهایش. اما او آن

جا را ترک نخواهد کرد. او تنها به شکل واژگون مادر به صحرا فرستاده شده و هرگز آن است؛« برده شده
دهد. انگار زن گردد: همچنان باشکوه، سوار بر اژدهای سرخش، که ویرانی را وعده میی بابل بازمیفاحشه

خاکستری شرم و درد ی آن مارهای ریز و همه»ی انتخابی جز این ندارد: یا فاحشه سوار بر اژدها، یا طعمه
ازد، بس« چیزی را که به رنجش بیارزد»اش شود که از دل زندگیقول الرنس، به زن امروزی گفته می)به« مدرن

و بهترین را از بدترین بیرون بکشد، و هرگز فکر نکند که این بدتر است؛ به همین دلیل زن شکل عجیب یک 

                                                      

1 Lawrence, Apocalypse and the Writings on Revelation, ch. 10, p. 102. 

 شود. ر.ک.:نماد زیسته در داستان الرنس ظاهر میاسب در مقام یک نیروی پرطراوت و چاالک و 

“The Woman Who Rode Away,” The Woman Who Rode Away and Other Stories (London: Martin Seeker, 

1928), pp. 57- 102. 

2 Lawrence, Apocalypse and the Writings on Revelation, ch. 16, p. 123-29. 



را به عامالن پلیس  های یک فرشتهاما مکاشفه توانایی 1رن(.مد« زنـپلیس»گیرد، پلیس را به خود میشبه
 استحاله داده بود. 

ها و درها تنها از پیوندهای زنده، که همچنین از مرزها، آستانه. و جهان الحادی نه ی دوقلوهااستحاله. 5
ذرد، یا یک های خطرناک چیزی از بین دو چیز بگشد، تا ضمن اجتناب از مخلوطها ساخته میو انفصال

ارند: کننده را دشود. دوقلوها دقیقًا نقش منفصلجوهر از حالتی به حالت دیگر برود، یا با جوهر دیگری عوض 
شکافند؛ نگهبانان اند چون ابرها را میگشایند؛ پسران طوفاناند چون درهای آسمان را میاربابان باد و باران

باری ی مرگبا احتراز از نقطهکند، چون ایش خود را در آن جا میاند که زاند چون حافظ آن گشودگیسکسوالیته
رو، دوقلوها اربابان نشانند. از اینآب و خون را جای هم می شوداندازه مخلوط میچیز در آن بیکه همه
مان کشت و به آسها را میبه همین خاطر مکاشفه باید آن 2شان هستند.شان، تغییر و انفصالها، گذرجریان

ن اش همچورو که سنجهسنجگی ادواری خود برسد، بل از آنکشاند، نه چون جهان الحادی به افراط یا بیبرمی
 یک حکم مرگ از جایی دیگر نشأت بگیرد.

گاهی مردمی، حتی . نماد یک توان کیهانی انضمامیهاها و تمثیلی نمادها به استعارهاستحاله. 6 ست. آ
حال چه کند. و بااینسبعانه ستایش می قدرتحال از از نماد را حفظ و درعیندر مکاشفه، معنای معینی 

ی قدرتی غایی وجود ندارند... الرنس برخی خصایص نماد را یک به هایی که بین توان کیهانی و ایدهتفاوتی
گاهیک برمی گاهی محسوس؛ آ شدِن شمارد. نماد فرایندی پویاست برای افزایش، تعمیق و گسترش آ

گاهی اخالقی بر ایدهیشب است،  رتأثیی تمثیلِی ثابت. نماد روش ازپیش است و در تقابل با فروبستن آ
گاهی را نشانآستانهنظیر نحوی بیبهانباشته که شدتی ست، اشتدادی  ی یک حسانیت و بیداری یک حالت از آ

گاهِی فکرِی تمثیل، نیازی می به توضیح یا تفسیر نماد ندارد. نماد دهد: نماد هیچ معنایی ندارد، و، برخالف آ
ونه گچرخند، و اینای رازآلود میتر حول نقطهچه سریعای از تصاویر هرست، آنجا که دستهای َدورانیاندیشه

ه نخست بر کچیست آن»گیرد. چیستان ابوالهول را در نظر بگیرید: ی خطِی تمثیل قرار میدر تقابل با زنجیره
 تر احمقانه است اگر این چیستان را سه بخش بهبیش« رود؟آخر بر سه پا راه میپا و دست چهارپا، بعد بر دو

ه سه دسته گیرد کاش انسان است. برعکس، این چیستان تنها وقتی جان میمتصل بگیریم که پاسخ نهایی هم
پس حیوان، سـکودک ی انسان احساس کنیم: تصاویراز تصاویر را در فرایند چرخیدن حول رازآلودترین نقطه

تصاویر مخلوقی دو پا، میمون، پرنده یا قورباغه؛ و بعد تصاویر جانوری ناشناخته بر سه پا، جانوری از فراسوی 
برد، به جا نمیست: نه آغاز دارد نه پایان، ما را به هیچچیزی دریاها و صحراها. و نماد َدورانی دقیقًا چنین

ی ای ندارد. نماد همیشه در میانه است، در میانهی نهایی یا حتی مرحلهچ نقطهتر، هیرسد، و مهمجا نمیهیچ
تر. نماد یک گرداب است، و ما را ژرفهایی هرچهچیزها، بین چیزها. نماد تنها یک محیط میانی دارد، محیط

د کنش فراینورد. نماد آحل یا تصمیم از دل آن سربرمیدارد تا حالت شدیدی را تولید کند که راهبه چرخیدن وامی
گونه . چون اینآراستمعنا پیوند دارد با پیشگویی که نماد را با این تصاویر چرخان میست؛ و بدینگیریو تصمیم

                                                      

1 Lawrence, Apocalypse and the Writings on Revelation, ch. 15 & 16, pp. 119, 126. 

2 Lawrence, Apocalypse and the Writings on Revelation, ch. 14, pp. 116-17.  
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شویم کنیم، به خودمان وابسته میتر به خودمان رو میچه سریعگیریم: ما هراست که ما تصمیمی راستین می
ای که ، اندیشهستی تمثیلیی مقابل اندیشهاین نقطه« باید چه کار کنیم.تا یک مرکز شکل بگیرد و بدانیم »

گیری صمیمقدرت داوری را جانشین توان تافتد. این اندیشه دیگر فعال نیست، بلکه پیوسته به تعویق، یا عقب می
ا بین های موقتی رعنوان داوری آخر نیاز دارد. و این نقطهای نهایی بهی تمثیلی به نقطه. همچنین اندیشهکندمی

آماده  ظهور مجددگذارد، همچون مراحل یک مسیر که برای ، بین هر عبارت، بین هر قسمت میهر جمله
ها از بینایی، کتاب، و ها و مرحلهنپاره، سرآغازها، پایاها، خطوط پارهی نقطهشک این ذائقهشوند. بیمی

که نماد ست، درحالیکند، تمثیْل بصریست که ما را جدا میخواندن به ما رسیده است. چشم اندامی حسی
ما ابسا توان نماد را حفظ کند. شود، چهکتاب طومار میسازد. وقتی انگیزاند و متحد میسایر حواس را برمی

گانه بناست یک طومار باشد و های هفتعیت عجیب را توضیح داد که کتاِب مهرتوان این واقدقیقًا چطور می
 جا نقطه بگذارد وکه مکاشفه باید همهشود فارغ از اینمرحله شکسته میبهدرپی و مرحلهحال مهرها پیبااین
ر قتی خود را دربرابشود، و حتی وهای فیزیکی تشکیل میها و اتصالجا بگمارد؟ نماد از انفصالها را همهپاره

گذرد ــ جوهر یا جریان. زیرا نماد، برخالف فرایند فکری یابیم، درهرحال چیزی از شکاف مییک انفصال می
فهمد و پس از ها را میهخردها و ذهن مدرن اجزاء، تکه»هاست. ی جریانی تمثیلی، اندیشهو خطی اندیشه

گاهی گذارد، درحالییک نقطه می هر جمله محسوس مجموعه را همچون یک سیالن یا جریان درک که آ
 1کردن اتصال ما از جهان و از خودمان.سازد: قطعمکاشفه هدفش را آشکار می« کند.می

کند تا آن را برای همیشه نابود جهان الحادی. مکاشفه این جهان را برای آخرین بار دوباره برپا می اخراج
یگر نه تقابل بین مکاشفه و جهان الحادی، بلکه تقابلی دیگر بین مکاشفه کند. باید به محور دیگر بازگردیم: د

ساالر جزء فردِی جان؛ و مسیح در مقام یک شخص. مسیح دین عشق را ابداع کرد، یعنی فرهنگ اشراف
کند، یعنی یک آئیِن مردمِی وحشتناک متعلق به جزِء جمعِی جان. مکاشفه از را ابداع می قدرتمکاشفه دین 

کند. نیروی حیاتی چیز تغییر میبخشد، و بعد همهسازد، و جانی جمعی به او میجمعی می منیک  مسیح
ا یابد )مردی بدهنده به مسیح آخرالزمانی استحاله میشود، و مسیح بشارتعشق به کاروبار انتقام بدل می

را نوشت همان یوحنایی  روست: یوحنایی که انجیلهایش(. اهمیت هشدار الرنس از اینشمشیر میان دندان
. و دو ری دارندتبودند اتحاد بیشها نسبت به وقتی که یکی بسا آنچهحال، نیست که مکاشفه را نوشت. و بااین

 2«.و دو روی یک سکه»تری دارند: بودند، اتحاد بیشمسیح هم نسبت به وقتی که یکی 

حت جان جمعی را نادیده گرفت و سا« خصاً ش»ست بگوییم که مسیح آیا برای توضیح این مکملیت کافی
ر کار جا الرنس درگیتری وجود دارد؟ اینآورتر یا انزجارای را برایش باز گذاشت؟ یا دلیلی ژرفبسیار گسترده

یش افتادگی، غفلت صرف نبود، بلکه آن را باید پیشاپشکلنظر او دلیل این انحراف، یا ازشود: بهتری میپیچیده
 ورزی مسیح پیشاپیشی عشقورزید. چون این شیوهای جست که مسیح عشق میو در شیوه در عشق مسیح

                                                      
 یدرباره تریکند. برای شرح عمومیی نمادین را در سرتاسر شرح خود بر مکاشفات تحلیل میی متفاوت از اندیشهالرنس این سه جنبه 1

 های هندسی، و اجزاء روح ر.ک.:صفحات، مرکزها یا مکان

Fantasia of the Unconscious (1921; New York: Viking, 1960). 

2 Lawrence, Apocalypse and the Writings on Revelation, ch. 22, pp. 144. 



جایگزین دین عشق شود. در عشق مسیح نوعی همانندسازی انتزاعی یا  قدرتوحشتناک بود. او گذاشت دین 
کند،  هخواست انتظار حواریون را برآوردوجود داشت. مسیح نمی شوق بخشش بدون ستاندنبدتر از آن، نوعی 

خواست هیچ چیز را، حتی نقش مصون و مقدس خودش را حفظ کند. او چیزی انتحاری در حال، نمیو بااین
ال : او خیمردی که مردی مکاشفه، رمانی نوشت به نام خود داشت. الرنس اندکی پس از نوشتن متنش درباره

، اما از رغبت هم افتاده است و به خود «(ها مرا خیلی سریع پایین آوردندآن)»رستاخیز کرده کند مسیح می
چیز را به مسیح بدهد، برق کوچک پیروزی را خواهد همهمریم مجدلیه، که می«. بار دیگرنه یک»گوید که می

شناسد. حاال یابد که مسیح خودش را در آن بازمیبیند، و در صدایش هم لحنی پیروز را میدر چشم زن می
مسیحیان، در دین  آز . در شوق مسیح و درستانندست که بدون بخشیدن مینیآناهمین برق و همین لحن در 
و نخوت  فالکت آن نیزچه ستاندم بخشیدم، و بیش از آن: »بدفرجامی وجود داردعشق و دین قدرت، همین 

بستاند، د و یابد تا ببخشدانست که بدن بار دیگر رستخیز میاست... و تنها به معنای مرگی دیگر... اکنون او می
ص آن کند: ردیابی و تشخیالرنس در تمام اثرش به این رسالت میل می« تا بستاند و ببخشد، بدون حرص و آز.

ستانند، خواه در آنانی که بدون بخشش میبرق کوچک و شیطانی هرجا که دیده شود، خواه در آنانی که بی
ـ یوحنای پاتموسی و مسیح.ستاندن می پل و یوحنای پاتموسی، زنجیره روی خودش  میان مسیح، سن 1بخشند ـ

خواهد این جان را ببخشد؛ یوحنای ساالر، هنرمند جان فردی، کسی که میشود: مسیح اشرافبسته می
چیز را بستاند؛ و سن پل، که زنجیره را خواهد همهچی، مدعی جان جمعی که میپاتموسی، کارگر، معدن

کند و آن را به شتابد، لنینی که جان جمعی را سازماندهی میم میساالر که به سوی مردبندد، یک اشرافمی
همه برای دهد. آیا اینبدل خواهد ساخت، او به مسیْح اهداف و به مکاشفْه ابزار می« ساالری شهیدانگروه»

جمعی، با تجلیل از خود در تمامی گیری نظام داوری الزامی نبود؟ خودکشی فردی و خودکشی دستهشکل
 .مرگ، مرگ، تنها داوری جهات.

مشهورش علیه  قانونرا با  مسیحاستیزجان جمعی، اما چگونه؟ نیچه  جان فردی و سپس نجات نجات
ی دیگر برد ــ که آن را جایمسیحیت به پایان برد. الرنس شرحش بر مکاشفه را با نوعی مانیفست به پایان می

را که عشق هرگز توان غلبه بر آن را  تصمیمی»بردارید. ورزیدن دست : از عشق2نامدمی «اندرزهاطومار »
خشید، ستانید ببکه میتوانید بیش از آنجا برسید که دیگر نمیدر مقابل داوری عشق بگذارید. به آن« ندارد

ایی ، چراکه مسأله جمردی که مردی هارون یا ، به نقطه«ببخشید»توانید هیچ چیز دانید دیگر نمیجایی که می

                                                      
1  Lawrence, The Man Who Died (London: Martin Secker, 1931), pp. 23, 41 (emphasis added), 51: 

 ی او ]مریم[ نخواهد رفت. زیرا برق ظفرمندیدانست هرگز برای زیستن به خانهو از صمیم قلب می)»ی باشکوه مسیح همراه با مریم مجدلیه صحنه

ی (. صحنه[pp. 47-48]« )ود.در نگاه او درخشید؛ طمع بخشیدن... نفرت از سرتاسر زندگی، نفرتی که برایش آشنا بود، بار دیگر به او بازگشته ب

گریزد، زیرا از برق نگاه او هراسیده گردد اما بار دیگر میوجود دارد که در آن هارون به نزد زن خویش باز می عصای هارون 11مشابهی نیز در فصل 

 است.

2 Lawrence, Fantasia of the Unconscious (1921; New York: Viking, 1960), pp. 176-78. 
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 1شان جاری شود، از هم بگسلد یا به هم بپیوندد.تواند بینهایی که یک جریان میاست: ساختن کرانه دیگر
گونه نقش فردی خود را نجات خواهید داد. چراکه عشق نقش فردی دیگر عشق نورزید، نبخشید، نستانید: این

 ستیک من چیزیاین اال سازد. حمی منست که از جان فردی یک چیزینیست، جان فردی نیست: عشق آن
خواهد دوست بدارد و دوست داشته شود، تمثیل، یک تصویر یا یک که باید بخشید یا ستاند، چیزی که می

، و نه نسبتی راستین. من نه یک نسبت، بلکه یک انعکاس است، همان برق کوچکی که یک سوژه را سوژه
گر حال، الرنس، آن پرستشبااین«(. کوچک کثیفآن راز »قول الرنس، سازد، برق پیروزی در یک چشم )بهمی

گوید برق خورشید روی گیاه برای ساختن یک نسبت کافی نیست. او از دل همین حرف فهمی خورشید، می
ست نسبت است، جان است و نه من. من تمایل دارد با جهان چه فردیاز نقاشی و موسیقی را استخراج کرد. آن

اش را کش ی زنده«هادلسردی»و « هاهمدلی»که جان ریسماِن حالیست، دریکی شود، ولی پیشاپیش مرده ا
ای از عنوان یک من نیاندیشید تا همچون یک جریان زندگی کنید، مانند مجموعهدیگر به خودتان به 2دهد.می

ها، خارج خود و درون خود. و حتی کمیابی هم یک جریان است، حتی ها در نسبت با دیگر جریانجریان
، این دو عماًل یک چیزند و هرگز معنای جنسی و نمادینتواند یک جریان شود. شدن، حتی مرگ هم میشکخ

من تمایل به نابودی خود دارد، تمایلی که در مسیح شکل خاص  3ها.اند: حیات نیروها یا جریاندیگری نداشته
روست. جان در چه( به شرق از اینظن الرنس )و نییابد، و تحقق کاملش در بودیسم است: سوءخودش را می

ا، که پیوند هفقط انفصال جریانها همان خواست زیستن، پیکار و نبرد است. پیکار و نبرد نه مقام زندگی جریان
شوند. هر هماهنگی ناهماهنگ است. برخالِف جنگ. گیرانی که با هم گالویز میها هم هست، مثل کشتیآن

ی جان است. جان زند و غلبهند مشارکت من، اما مبارزه جنگ را پس میست و نیازمجنگ نابودی عمومی
طور جان گیرند، و همینها جنگ را با پیکار اشتباه میگذارد چون آناند کنار میآنانی را که خواهان جنگ

 حجو و مسیگیرند: مسیحیت جنگگذارد، چون پیکار را با جنگ اشتباه میانکارگران پیکار را کنار می
بودن دست کشیده باشد؛ همین بخش کاماًل شود که آدمی از منجان وقتی رو می الینفکطلب. نقش صلح

 سیال، مرتعش و پیکارگر باید پیروز شود. 

ها( فصالها )و انهاست. زیرا اتصالی اتصالکردن، یافتن یا بازیافتن بیشینهی جمعْی نهادینهپس مسأله
که به عبور  ایست، همچون دو کرانه، یعنی کیهان. حتی انفصال هم فیزیکیهاهیچ نیستند مگر فیزیک نسبت

م کنیها زندگی مینسبت« منطق»دهد. اما ما، ما حداکثر در نوعی شان به همدیگر مجال میها یا تبدیلجریان

                                                      

ـ ر.ک.: یابی به امتناع از بخشیدن ــ درونمایهی ضرورت تنها بودن و دستارهدرب 1  401-189، ص عصای هارونای همیشگی در الرنس ـ

نشستن شد. پسچیز ویران میبسا همهشکست، چهاش بود، اگر او این انزوای مرکزی را میانزوای غریزی و اساسی او مرکز هستی)»

بگذار نخست جدایی ناب و روشن در کار باشد، همان منفردبودن )» 148، و ص «(واپسین توهین به مقدسات.ترین وسوسه است و بزرگ

 «(تمام و کمال. این تنها راه برای هماهنگی نهایی و زنده است: با منفردبودن محض و کامل.

2 Lawrence, Studies in Classic American Literature (1923; New York: Viking, 1961), pp. 173-77. 
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“We Need One Another” (1930), in Phoenix: The Posthumous Papers of D. H. Lawrence (London: 

Heinemann, 1936), pp. 188-95. 



. ما از اتصال سازیممی« یا این، یا آن»آمد(. ما از انفصال یک شان نمی)الرنس و راسل اصاًل از همدیگر خوش
 خونها، یک همزاد بیسازیم. ما یک انعکاس جهان فیزیکی جریاننسبِت علت و معلول یا اصل پیامد می

 گونه نظامکنیم. اینهای منطقی را از جهان فیزیکی انتزاع میها و نسبتها، محمولها، ابژهمتشکل از سوژه
و طبیعت، امر مصنوع و امر طبیعی نیست. مصنوعات  کنیم. مسأله بر سر تقابل جامعهداوری را استخراج می

ها به های منطقی، یک نماد به تصاویر، جریاناهمیت چندانی ندارند. اما هرگاه یک نسبت فیزیکی به نسبت
گاه باید بگوییم جهان مرده است و جان شوند، آنیک به دیگری ترجمه و  تبدیل ها، هرها و ابژهها، به سوژهتکه

های اتصال»ها ستبد. اینخود در یک من محصور شده است، خواه مِن مردم خواه مِن یک مینوبهجمعی به
دهد. بر اساس نقد الرنس، پول را همچون عشق باید ی هستند که الرنس در تقابل با فوزیس قرار می«کاذب

بادله مها را ها و ابژهخاطر که اتصالی کاذب است که سوژهنه چون یک جریان است، بل به این اما  ،تقبیح کرد
ی جان ی سیاسهیچ بازگشتی به طبیعت در کار نیست، بلکه تنها یک مسأله 1شود...کند: وقتی طال پول میمی

کند، ها حمایت میجامعه از آن هایی کهها تواناست، جریانهایی که یک جامعه به آنجمعی وجود دارد، اتصال
ی خالص و ساده، البته اگر مرادمان لیتهاگذرد. بله، سکسوها میگوید یا از آنشان میکند، ترکشان میابداع

از فیزیک فردی و اجتماعی مناسبات در تقابل با منطقی غیرجنسی باشد. الرنس همچون دیگر نوابغ در حالی 
کرد مسیح هم کرد )او گمان میشان میبست و خوب مرتبدقت میدش را بهبنمرد که داشت نوارهای زخم

 چنین کاری کرده بود(، و در حال چرخیدن حول این ایده، در این ایده...
 

 ایمان گنجیزهره اکسیری و ترجمه 

 

 

 

 

Source: Gilles Deleuze, Critique et Clinique, (Les Éditions de Minuit: 1993), pp. 50-70. 
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1 Lawrence, Apocalypse and the Writings on Revelation, ch. 23, p. 149 
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