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اشاره
انگليیس اتمس اکمن در ج ِدل سوم از اکراایِ
تان نود بر پايهیِ ترمجهیِ
نيچه روايرویِ واگرن در هبار/اتبس ِ
ِ
فريدريش نيچه به فاریس درآمده است:
Friedrich Nietzsche, The Works of Friedrich Nietzsche (Vol. III), Translated by Thomas Common, London, T.
Fischer Unwin, Paternoster Square, 1899.

زمان خود درآيد ،چه امروز رس و شلکِ ديگری میايفت ،و متِ پايهیِ ديگری
درست آن بود که اين ترمجه در ِ
مه ،اگر پرداخته میشد ،و درنيامد .اب اينمهه ،متِ ِ
پيش رو و زابننگارهاش کامبيش اامین ست که پيشتر بود،
و ،در ابزخو ِاین آن برایِ ِ
پخش اينرتنیت ،بيشت ِر دگ ِرشاا به مورداایِ انگشتشامر در مجهلبندی پااين گرفته
اند .تنها اس تثنایِ گفتین تکهشعری ست در ميانهاایِ کتاب («واگرن مهچون پيامآ ِور پارسایي» )۱ ،که از نو،
بر پايهیِ اصلِ آملایناش ،ترمجه شده است.
مرتمج
پايزي نودوچهار
ِ
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نيچه رويارویِ واگنر :تکّهپروندهیِ يک روانشناس
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ديباچه
ميان نوش تهاایِ قدميیت ِر من برگزيده شده اند ــ بریخ از آناا به
فصلاایِ بعدی مهگی اب دق ِت بس يار از ِ
 ۱۷۱۱ابزمیگردند ،ــ شايد در اينجا ساده شده اند ،و مههنگام ،بيش از ار چزي ،کواته شده اند .اگر پییدرپیی
خوانده شوند ،ايچ ترديدی را درابرهیِ ريشارد واگرن اي خو ِد من به جا خنوااند گذارد :ما پاد ِنشينان 1امي .چزيی
ديگر نزي فهميده خوااد شد :برایِ مثال ،اينکه اين رساهلای ست برایِ روانش ناسان ،ویل نه برایِ آملانيان...
نندگان خود را دارم ،در وين ،در سنتپرتزبورگ ،در کوپنهاگ و اس تکهمل ،در پاريس ،در
من در مههجا خوا ِ
نيويورک ــ من در زمنيِ مهو ِار اروپا ،آملان ،آانن را ندارم ...و شايد بتوامن الکمی را در ِ
قااين ايتاليایي جنوا
گوش آ ِ
دوستشان میدارم که من ...ات ِِک ،تو را به خدا ،کريس پییِ 2...
ِ
وصلت سهگانه :اب «رايش»،
کمن ،که آن اندازه
مردماین اومشند ارگز جز وصلیت انجور 3خنوااند کرد...
تورين ،روزاایِ کر ِ
يسمس ۱۷۷۷
فريدريش نيچه

1 Antipodes
 .Quousque tandem, Crispi ۲در اينجا نيچه ِ
لکامت کيکرو به اکتيلينا را خطاب به کريس پیی س ياس متدارِ ايتاليایي ابزگو میکند“Quousque tandem, Catilina, :
”?«( abutere patientia nostraات ِِک ،تو را به خدا ،اکتيلينا ،از ص ِرب ما سوءاس تفاده خواای کرد؟»)
3 mésalliance
00
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کجا س تايش میکمن
من بر اين ابور ام که ارنمندان اغلب منیدانند چه چزيی را بهتر از مهه میتوانند به اجنام رسانند :آانن برایِ آن
گيااان کوچک نويدش را میداند،
زايدی خودپس ند اند .توج ِه آانن به چزيی ست شکومهندتر از آچنه آن
ِ
گياااین که میدانند چهگونه ،نو ،مکايب ،و زيبا ،و در کاملِ واقعی ،بر ِ
خویب واپسنيِ
خاک آانن رشد ايبند .آانن ِ
بيین آانن از کيفي ِت برابر برخوردار
بوس تان و اتکس ِ
تانشان را اب یباعتنایي ارزايیب میکنند ،و عشق و درون ِ
نيست .موس يقیداین وجود دارد ،که ،بيش از ار ِکس ديگر ،نبوغِ ايفتِ نوااایي را دارد که ويژهیِ جاناایِ
شورخبیت یبزابن را دارد .ايچکس در
يدن زابن به
رجنبر ،س متديده ،و شکنجهديده است ،و حتا نبوغِ خبش ِ
ِ
سوز يک ل ِت واپسني ،بهراس یت واپسني ،بهراس یت کواتهترين،
رنگاایِ آخ ِر پايزي،
شادماین وصفانپذيرانه جان ِ
ِ
يشان جان است ،انگامی که میمنايد
بان در هنان پر ِ
مهپایِ او نيست؛ او آوایي را میش ناسد که از آ ِن آن نميهش ِ
چزي آینای میتواند از دلِ ايچ رس برآورد .او بهتر ِين مههیِ خخرهاا را
علت و معلول از مه گس يخته اند و ار ِ
از دلِ فروترين ژرفنایِ شادماین ،و به عباریت از دلِ جا ِم رسکش يدهاش ،برون میکشد ،آنجا که تلخترين و
ندگی ماللآ ِور
هتوعآورترين قطرهاا در پااين ــ ِ
پااين خوب اي بد ــ به شرينتر ِينشان پيوس ته اند .او آن خود-وادار ِ
جاین را میش ناسد که ديگر منیتواند جبهد اي پرواز کند ،و آری ،حتا منیتواند راه برود؛ او نگا ِه رشمگنيِ رجنی
ِ
درايفت یب آرامش ،نگا ِه رشمگنيِ بدرو ِد یب اعرتاف؛ آری ،او ،مهچون
را دارد که پنهان میشود ،نگا ِه رشمگنيِ
گذر او چزياایِ بس يار به ارن افزوده شده
ارفهیِ ار
شورخبیت هناین ،بزرگتر از ار کیس ست ،و تنها از ره ِ
ِ
است ،چزياایِ بس ياری که اتکنون انگفتین بودند و حتا بهظاار شايس تهیِ ارن نبودند ــ طغياناایي لکیبمنشانه
بيین بس يار که
که ،برایِ مثال ،تنها بزرگترين رجنبران تواانیياش را دارند ،و نزي چزياایِ بهراس یت کوچک و خره ِ
دوزيست آن اند ــ آری ،او اس ِتاد جز ِ
ِ
ِ
از آ ِن جان اند ،و به عباریت مقياساایِ
ئيات ريز است .اما او
طبيعت
منیخوااد چنني ابشد! ِ
دن
منش او ديواراایِ بزرگ و ديوارنگارهاایِ یبپروا را دوستتر میدارد ...او از دي ِ
اينکه روحِ او خوق و گرايشی دگرسان ــ چشماندازی متضاد ــ دارد و بيش از مهه میخوااد که ساکت در
گوشهاایِ خانهاایِ ويرانشده بنشيند عاجز میماند :پنهانشده در آنجا ،پنهانشده از خويش ،او شاهاکراایِ
شايس تهیِ خودش را نقایش میکند ،که مهگی بس يار کواته اند ،اغلب درازایِ يکمزياین دارند و بس ،ــ تنها از
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ِپس آن است که او بهراس یت خوب ،بزرگ ،و اکمل میشود ،شايد تنها در آنجا .ــ اين امتيا ِز او بر
داانن ديگر است .من واگرن را در ار چزيی میس تامي که در آن او خودش را به موس يقی درمیآ َورد.
موس يقی ِ
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کجا اعرتاض میکمن
اين بدان معنا نيست که من اين موس يقی را سامل ارزايیب میکمن ،بهويژه اگر خسن از واگرن در ميان ابشد.
يقی واگرن اعرتاضاایِ فزييولوژيک اند :چرا اامناا را در جامهیِ فرمولاایِ
اعرتاضاایِ من به موس ِ
زيبایيش ناس يک بپوشامن؟ زيبایيش نایس یبترديد چزيی جز فزييولوژیِ اکربردی نيست .ــ «ام ِر واقع ِ» من،
ِ
کوچک» 1من ،اين است که من ديگر آسان نفس منیکشم آنگاه که اين موس يقی بر من اثر
«واقعي ِت راس تنيِ
میکند ،اينکه بر آن پایِ من انگهان خشمگني میشود و طغيان میکند :پایِ من به مزيان ،رقص ،مارش ،نياز
رص جو ِان آملان مه منیتواند اامانگ اب ِ
رص واگرن قدمرو رود ،ــ پایِ من از موس يقی پيش
مارش قي ِ
دارد ــ حتا قي ِ
قصيدن خوب ايفت میشود .ویل معدهیِ
از ار چزي وجداایي را متنا میکند که در راه رفت ،گام برداشت ،و ر ِ
قلب من؟ ِ
خون من؟ رودهاایِ من آزار منیبينند؟ پس آاي انگهان صدامي
من نزي اعرتاض منیکند؟ ِ
گردش ِ
منیگرد؟ ...من برایِ گوش دادن به واگرن به قرصاایِ ژرندل 2نياز دارم ...و از اينرو از خود میپرمس ،در
بدن من بهويژه از موس يقی میخوااد؟ زيرا رویح در اکر نيست ...بر اين ابور ام
بنياد چی ست آن چه لکِ ِ
که او آرامش میخوااد :گویي که مههیِ اکرکرداایِ حيواین ابيد اب ريمتاایِ س بک ،دلر ،ابزيگوش ،و
ندگی آانني و رسیب ابيد س نگيیناش را اب ملودیاایِ زرين ،ظريف ،و
خويشتابور ش تاب گرند؛ گویي که ز ِ
چرب از دست بداد .ماليخوليایِ من میخوااد در خمفيگاهاا و مغاکاایِ کامل بيارامد :برایِ اين ادف به
موس يقی نياز دارم .ویل واگرن مردم را بامير میکند .ــ تئاتر نز ِد من چی ست؟ چی ست لرزهاایِ خلسهاای
رس حقهیِ
«اخالیق»اش که در آن غوغا ــ و چه کیس «غوغا» نيست! ــ به خرس ندی میرسد؟ چی ست رسا ِ
جان خود ،آن
شلککسازیِ ابزیگر؟ ــ پيدا ست که من از بنياد رسش یت ض ِدتئاتری دارم :من ،از ژرفنایِ ِ
خوارشامریِ ژریف را برایِ تئاتر ــ اين منونهیِ اعالیِ ا ِرن تودهاا ــ دارم که امروزه ار ارنمندی دارد .اکميایب در
تئاتر ــ خشص در نتيجهیِ آن برایِ مهيشه از چش ِم من میافتد؛ شکست ــ در اين صورت من گوشاامي را تزي
میکمن و رشوع میکمن به بزرگ داشت ...ویل واگرن وارونهیِ اين بود (در کنا ِر واگرنی که تنهاتري ِن مههیِ
موس يقیاا را آفريد) ،مردی که از بنياد يک مر ِد تئاتر و يک ابزیگر بود ،شايد پرشورترين ش يدایِ اللابزی3
1 petit fait vrai
2 pastilles Gérandel
3 mimomaniac
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که وجود داش ته است ،حتا در مقامِ يک موس يقیدان ...و در حاش يه بد نيست بگويمي که اگر نظريهیِ واگرن
کردمان 1او ،در برابر ،از آغاز ات
اين بوده است که «ادف درام است ،موس يقی مهيشه تنها وس يهل است» ،ــ ِ
پااين ،اين بوده است که «ادف رويکرد 2است ،درام ،اامنن ِد موس يقی ،مهيشه تنها وس يهل است» .موس يقی
کردن شلککسازیِ دراماتيک و حسپذيریِ
مهچون وس يهلای برایِ توضيح دادن ،قوی کردن ،و دروین ِ
جالب بس يار! ــ او ،به مهرا ِه مههیِ غريزهاایِ ديگر،
ابزیگر؛ و درا ِم واگرنی تنها فرصیت برایِ رويکرداایِ ِ
غريزهاایِ فرمايندهیِ يک ابزیگ ِر بزرگ را در مهه و ار چزي دارا بود :و ،چنانکه گفته امي ،در مقا ِم يک
موس يقیدان نزي .ــ من يکابر اين را ،نه یب زمحت ،برایِ يک واگرنیِ اصيل 3روشن کردم ،ــ روش ین و
واگرنیاا! لکمهای بيش از اين منیگومي .دليیل بود ات بيفزامي ــ «تنها مکی اب خود روراستتر ابش يد! زيرا ما در
ميان توده روراست اند ،در جايگا ِه فرد آانن دروغ میگويند ،آانن
ابيرويت نيستمي .در ابيرويت مردم تنها در ِ
حقشان را بر
خود را فريب میداند .آانن وقیت به ابيرويت میروند خو ِدشان را در خانه جا میگذارند ،آانن ِ
درون
زابن و ِ
اختيار خو ِدشان ،بر ِ
خوقشان ،حتا بر دلریِ شان ،اناکر میکنند ،در حایل که آن را دارند و ِ
ارن خويش
چارديواریِ خو ِدشان آن را در مور ِد خدا و هجان به اکر میگرند .ايچکس پالودهترين احساساایِ ِ
درون تئاتر منیآورد ،بهويژه ارنمندی که برایِ تئاتر اکر میکند ،ــ تنهایي را مک دارد ،آنچه اکمل
را اب خودش به ِ
است ايچ شاادی را اتب منیآورد .در تئاتر آدم غوغا ،رمه ،زن ،فريیس ،حيو ِان رآیدانده ،مشرتیِ مهيشگی،
افسون ترازندهیِ تودهیِ ِ
بزرگ مردم
و ابهل میشود ــ واگرنی میشود :آنجا حتا خشصوارترين وجدان در براب ِر
ِ
از پا درمیآيد ،آنجا مهسايه فرمان میراند ،آنجا آدم مهسايه میشود»...

1 praxis
2 attitude
3 pur sang
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واگرن مهچون خطری
۱
يقی نوظهور در آنچه امروزه ــ زي ِر عنواین قوی ویل مبهم ــ «ملودیِ یبکران»
آدم میتواند ادیف را که موس ِ
خوانده میشود دنبال میکند اب رفت به دراي برایِ خودش رشح داد ــ او اندکاندک جاپایِ مطمنئاش را از
يقی
دست میداد ،و رساجنام خود را اب احتياط به حميط تسلمي میکند :او انگزير میشود که ش نا کند .در موس ِ
کهنتر ،در يک ابال-و-پاينيِ تندتر و آرامت ِر ابوقار ،اي س نگني ،اي پرشور ،آدم انگزير بود که اکری رسارس
تناسب رضوری برایِ آنِ ،
رعايت تعادلِ معني در مزياناایِ زمان و نرو،
دگرسان بکند ،يعین رقصيدن.
ِ
ميان اين نس ِمي خنکتر ،که از
جان ش نونده برون میکش يد ،ــ بر تقابلِ ِ
مالحظهاکریِ پيوس تهای را از ِ
يقی خوب میآرميد .ــ ريشارد
مالحظهاکری رسچشمه میگرفت ،و د ِم گر ِم شور-و-شوق،
ِ
متامی موس ِ
افسون ِ
واگرن نوعِ ديگری از جنبش را میخواست ــ او پيشنيازاایِ فزييو ِ
يقی پيشني را به دور افکند .ش نا
لوژيک موس ِ
کردن ،ش ناور بودن ــ ديگر نه راه رفت ،اي رقصيدن ...شايد آن ِ
عبارت تعينيکننده از آن رو گفته میشود.
تقارن مزيان و نرو را در مه شکند ،در زماناایي آن را حتا
«ملودیِ یبکران» تنها در ِپیی آن است که ارگونه ِ
ريشخند میکند ــ فراوا ِین نوآوری را درست در چزيی دارد که در گوشاایِ روزگار ِان پيشني مهچون
سو ِءاس تفاده و انسازهای ريمتيک صدا میداد .از دلِ تقليدگری ،از دلِ
چرگی چنان خویق ،چنان خطری برایِ
ِ
ِ
احساس ريمتيک،
تباای اکملِ
موس يقی میتواند رس برآ َورد که بزرگتر از آن را به پندار مه منیتوان آورد ــ ِ
خائوس 1به جایِ ريمت ...خطر انگامی به اوجِ خود میرسد که چنني موس يقیای ارچه بيشتر بر ابزیگری و
ارن جتسمی نيست ،اثر
شلککسازیِ رسارس طبيعتگرااينه تکيه میکند ،و ،در حایل که پر ِو ايچ قانوین از ِ
ِ
بردگی ،رويکرداا ــ ادف
چزي ديگر ...حالتمنا به ار هبا ،و موس يقی در
را میخوااد و نه ايچ ِ
خدمت ،و در ِ

اين است...
۲
ِ
ارنمندان اجرایِ موس يقی
فضيلت خنس تنيِ يک اجرا ابشد (چنانکه به نظر میرسد
چه؟ آاي اين ابيد بهراس یت
ِ
امروزه ابور دارند) ،که در ار رشايطی به ِ
نقش پُربَرجس تهاي 2دست ايبد که از آن فراتر نتوان رفت؟ آاي اين،
1 chaos
2 haut-relief
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اگر درابرهیِ  ،برایِ مثال ،موتسارت به اکرش بندمي ،گناای ويژه در پيشگا ِه روحِ موتسارت ،روحِ رسخوش،
پرشور ،لطيف ،و ش يفتهیِ موتسارت نيست ــ کیس که خوشخبتانه آملاین نبود ،و جدي ِت او جديیت دلپذير و
زرين است ،و نه جدي ِت يک یب ِ
فرانگ آملاین ...بگذرمي از جدي ِت «جمسمهیِ مرمری» 1...ویل شام فکر
متامی موس يقی ابيد از دلِ ديوار برون
يقی «جمسمهیِ مرمری» ست ،ــ که ِ
میکنيد که ارگونه موس يقی موس ِ
جبهد و ش نونده را ات خو ِد رودهاايش برآشوبد ...تنها بدينسان است که موس يقی اثرگذار خوانده میشود! ــ
اينجا بر چه کیس اثر گذاش ته میشود؟ بر چزيی که يک ارنمن ِد واالتبار ارگز نبايد بر آن اثر بگذارد ،ــ
تودهاا! انابلغاا! دلزدهاا! باميراا! ابهلاا! واگرنیاا!...

 1اشارهیِ نيچه به جمسمهیِ فرماندار در اپرایِ دون ژوان اث ِر موتسارت است که در پردهیِ دو ِم آن اب حلین جدی دون ژوان را هتديد میکند.
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موس يقیای یب آينده
ِ
ميان مههیِ ارناایي که میدانند چهگونه بر ِ
فرانگ مشخص رشد ايبند ،آخرين گياای
خاک يک
موس يقی ،در ِ
مردگی
ست که رس بر میآورد ،زيرا دروینترين است ،و در نتيجه ديرتر از مهه فرا میرسد ــ در خزان و پژ ِ
قرون وسطایِ مس يحی ِ
پژواک مرايش را ايفت ،ــ
ار فرانگ .تنها در ِ
تادان الندی بود که روحِ ِ
ارن اس ِ
يقی اندل بود
ِ
ساخامتن صدایِ آانن خواا ِر پسامرگ 1ویل اصيل و مهچنني مرشوعِ گوتيک است .تنها در موس ِ
ميان روحِ لوتر و خويشاونداناش ِ
يژگی هيودیِ هپلواین ،که به دينپرایي
که بهترين چزي از ِ
پژواک دوابره ايفت :و ِ
زابن موس يقی ،و نه عه ِد جديد .تقدي ِر موتسارت بود که پسماندهیِ
اندک عظمیت خبش يد ،ــ عه ِد عتيق به ِ
يقی بتهوون و
ع ِ
لویي چهاردمه و ا ِرن راسني 2و لکود لورن 3را به تکهاایِ ِزر انب بدل کند؛ تنها در موس ِ
رص ِ
روسيین بود که سدهیِ اجدمه ،سدهیِ شور-و-شوق ،سدهیِ آرماناایِ فروپاش يده ،و سدهیِ
شادماین گذرا،
ِ
اکر واپسني 4است .ــ شايد حتا سپسنيترين
يقی اصيیل ،يک ِ
يقی راس تيین ،ار موس ِ
خود را فرايد زد .ار موس ِ
زمان اندِک روايرویِ خود دارد؛ زيرا از دلِ فرانگی برآمده
يقی ما ،به ر ِمغ چرگی و بلندپروازیِ آن ،تنها ِ
موس ِ
مذاب اکتولي ِک احساس ،و لیت
بنيان آن بهتندی دارد فرو میريزد ،فرانگی یبدرنگ فرورفته .اندِک ِ
است که ِ
تاین بومی (که «میل» خوانده میشود) ،پيشنيازاایِ آن است .ترص ِف افسانهاا
از يک گوا ِر اي بدگوا ِر 5ابس ِ
و آوازاایِ کهن از سویِ واگرن که تعص ِب عاملانه به ما آموخته است ات در آن منونهیِ اعالیِ چزيی ژرمین را
ببينمي ــ ما اکنون به آن میخندمي ،ــ و الها ِم نو ِين اين غولاایِ اساکنديناوی اب عطشی برایِ حسانيت و َابَر-
متامی اين داد-و-س ت ِد واگرن در موضوعِ ساختمايهاا ،خشصيتاا ،شوراا ،و عصباا،
حساني ِت مس تانهِ :
يقی واگرن را بيان میکند ،مادامی که اين خود ،مانن ِد ارگونه موس يقی ،منیداند
چهبسا بهسادگی روح ِ موس ِ
چهگونه از خود یب اهبام خسن بگويد :زيرا موس يقی يک زن است ...نبايد بگذارمي اين واقعيت که ما مهاکنون
رص ش ِ
هادت
درست در واپسگر ِایي ِ
رص جنگاایِ میل ،ع ِ
درون واپسگرایي زندگی میکنمي گمرا ِهمان کند .ع ِ

1 posthumous
 2ژان راسني ( ،)۱961-۱911 / Jean Racineدرامنو ِيس فرانسوی.
 3لکود لورن ( ،)۱911-۱9۷۲ / Claude Lorrainنق ِاش دورهیِ ابروک که در ايتاليا اکر میکرد.
4 swan-song
 5ابزیای اب واژهاایِ ( Wesenرسشت ،گوار) و ( Unwesenمايهیِ آزار) در آملاین .در ترمجهیِ انگليیس " "existence, or nuisanceآمده است.
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ِ
ارن واگرن را
پاپساالر 1،اين
کنوین اروپا ،چهبسا ،در واقع ،ارنی مهچون ِ
رسشت ميانپردهایِ اکملِ وضعي ِت ِ
ايری کند ات شکوای انگهاین به دست آورد ،یب آنکه از اين رهگذر آيندهای را برایِ آن تضمني کند .آملانيان
خو ِدشان آيندهای ندارند...

1 ultramontane martyrdom
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ما پاد ِنشينان
شايد به ايد آورندِ ،
تان من ،که در آغاز من اب بریخ خطااا و ارزايیباایِ گزاف ،و در مههیِ
دستمک دوس ِ
هجان مدرن جهوم آوردم .من ــ که میداند از کدام جتربهاایِ خشیص؟
مورداا مهچون خشیص اميدوار ،بر اين ِ
فلسفی سدهیِ نوزدمه را مهچون نشانهیِ يک ِ
قدرت انديشهگریِ والاتر ،مهچون نشانهیِ يک پُریِ
ــ ِ
بدبيین ِ
پروزمندانهت ِر زندگی نسبت به آنچه در فلسفهیِ ايوم ،اکنت ،و اگل ايفته شده بود ،میفهميدم ،ــ من ِ
بينش
ِ
تراژيک را عایلترين ِ
فرانگمان میانگاش مت ،مهچون ارزمشندترين ،واالتبارترين ،و خطرانکترين ش يوهیِ
ثروت
وخلریج؛ ویل مهيشه ،بر زمنيِ فراوایناش ،مهچون انز-وِ -
يقی واگرن را
نعمت ُمجازش .من به ِ
طور اامنند موس ِ
نوسویس روح؛ من ابور داش مت که در آن
بيان قدرمتندیِ ديو
به ش يوهیِ خودم تفسر کردم ،يعین مهچون ِ
ِ
زمنيلرزهای را میش نوم که اب آن يک نرویِ خنس تنيِ زندگی ،که برایِ عرصاا رسکوفته بوده است ،رساجنام
متامی آنچه اکنون خود را فرانگ میانمد در نتيجهیِ آن به لرزش
خود را آزاد میکند ،یباعتنا به اينکه شايد ِ
افتد .پيدا ست که من چه را بد فهميدم ،مهنيطور پيدا ست که من چه را به واگرن و شوپنهاوئر ارزاین کردم ــ
ندگی فرازنده اي فروشونده ديد:
خودم را ...ار ارنی ،ار فلسفهای ،را میتوان دارو و چارهگ ِر ايری ِ
رسان ز ِ
آناا مهيشه رجن بردن و رجنبران را مسمل فرض میکنند .ویل دو گونه از رجنبران وجود دارند :در يک سو آانین
طور اامنند بينش و چشماندازی تراژيک در مور ِد
که از فراو ِاین زندگی رجن میبرند ،که ارنی ديونوسویس و به ِ
زندگی میخوااند ،ــ و در سویِ ديگر ،آانین که از هتيدس ِیت زندگی رجن میبرند ،که آرامش ،سکون ،درايیِ
آرام ،و گر نه خلسه ،تش نج ،و مس ِیت فرامهآورده به ِ
دست ارن و فلسفه را میخوااند .کنيس تا ِین زندگی از
خودش ــ اوس ناکترين نوعِ خلسه برایِ چنني هتيدس تاین! ...واگرن درست اامنن ِد شوپنهاوئر اب نيازمندیِ دوگانهیِ
نشينان من
گونهیِ اخر میخواند ــ آانن اردو زندگی را اناکر میکنند ،آانن بدانماش میکنند؛ آانن از اينرو پاد ِ
اند .ــ آنکه در رسشاریِ زندگی توانگرترين است ،خدا و مر ِد ديونوسویس ،شايد نهتنها منظرهیِ ام ِر اولناک
کردار اولناک ،و ار انز-وِ -
نعمت ويرانگری ،فروپایش ،و اناکر را بر خود روا
و پرسشبرانگزي ،که حتا ِ
میدارد ،ــ اب او رشير ،یبحس و نفرتانگزي چنان پديدار میشوند که گویي روا ابش ند ،چنان که در طبيعت
روا میمنايند ــ مهچون پییآم ِد رسشاریِ نرواایِ زااي و ابزآورنده ــ که از دلِ ار بياابین مهچنان میتواند ابغی
انبوه بيافريند .در سویِ ديگر کساین که بيش از مهه رجن میبرند ،آاننکه هتيدستترين نزدگی را دارند ،در
انديش يدن و مهچنني در معل ،چهبسا بيشترين نياز را به نرمخویي ،صلحجویي ،و نيکواکری ــ چزيی که امروزه
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ِ
يژگی متام خدایي ست برایِ باميران ،يعین
انسانيت خوانده میشود ــ دارند :در
صورت اماکن ،به خدایي که به و ِ
يک رس تگاریخبش؛ به منطق نزي به مهني شلک ،به فهمپذيریِ وجود در جايگا ِه يک مفهوم ،حتا برایِ ابلهان
نديشان» س نخمنا ،اامنن ِد «ايدهابوران» ،و «جاناایِ زيبا» مهگی تبهگنان اند؛ کواته ،به حمدوديت و
ــ «آزادا ِ
حموطهیِ گرم و اراسزدایي در افقاایِ خوشبينانه که ختدير را ُمجاز میکند ...به اين ش يوه من اندکاندک
يوانین ديونوسویس ،را بفهمم؛ به ش يوهیِ اامنند مس يحی را ،که ،در واقع ،تنها گونهای
آموخمت که اپيکور ،ض ِد ِ
اپيکوری ست ،که ،اب آموزهاش« ،اميان سعادمتند میکند» ،اصلِ لتابوری را ات جایي که ممکن است حتقق
میخبشد ــ ات اينکه به فراسویِ راستکرداریِ خردمندانه میرسد ...اگر چزيی پيشتر از مههیِ روانش ناسان
داش ته ابمش ،اين است که چشماایِ من برایِ آن خستگرترين و حيهلگرترين گونهیِ نتيجهگریِ وارونه که در
آن بيشترين خطااا رخ میداند تزيبنيتر اند :نتيجهگری از اثر آفرينندهاش را ،از کردار کننده را ،از آرمان
کیس که بدان نياز دارد را ،از ار ش يوهیِ انديش يدن و ارزشگذاری نيازمندیِ فرمانروایِ ِپس ِ
پشت آن را .ــ
در مور ِد ارنمندان از ار نوع ،من اکنون اين فرقگذاریِ اصیل را به اکر میگرم :آاي نفرت از زندگی در اينجا
آفرينشگر شده است ،اي رسشاریِ زندگی؟ در گوته ،برایِ مثال ،رسشاری آفرينشگر شد ،در فلوبر نفرت:
ِ
فلوبر ،وير ِ
قضاوت غريزی در ابطن« :فلوبر مهواره
است اتزهیِ پاساکل ،اما در جايگا ِه يک ارنمند اب اين
نفرتانگزي است ،انسان ايچ است ،اکر مههچزي است» 1...او به انگا ِم نوشت خود را شکنجه میکرد ،درست
ِ
احساس «خودخواای»
اامنطور که پاساکل به انگا ِم انديش يدن خود را شکنجه میکرد ــ ايچيک از آانن
منیکردند« .از-خويش-گذری» ــ اصلِ تبهگین ،خو ِ
است پااين در ارن و در اخالق نزي.

1 Flaubert est tonjours haïssable, l'homme n'est rien, l'oeuvre est tout.
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واگرن به کجا تعلق دارد
ِ
فرانگ اروپا و مدرسهیِ ع ِایل خوق است:
کریس معنویترين و پالودهترين
حتا در ِ
زمان کنوین فرانسه مهچنان ِ
ویل آدم ابيد بداند که چهگونه اين «فرانسهیِ خوق» را بيابد .ن ُرددوچيه تسايتونگ 1،برایِ مثال ،اي ارکیس که
نيان
گی آملا ِ
از آن به عنو ِان خسنگویِ خود هبره میگرد ،در فرانسواين «بربراا» را میبيند ــ ویل من ،در مهساي ِ
شامیل در جستوجویِ قارهیِ س ياه ام ،جایي که «بردگان» ابيد آزاد شوند ...آنکس که به آن فرانسه تعلق دارد
خود را بهخویب پنهان نگه میدارد :شايد اندکشامر ابش ند کساین که آن فرانسه در آناا جتسم میايبد و میزيد،
و افزون بر اين شايد مرداین استند که بر اس توارترين پااا منیايستند ،بریخ از آانن رسنوشتابور ،افرسدهجان
و بامير اند ،و بریخ زايده-انزپرورده و زايده-پراس ته اند ،کساین که بلندپروازیِ آن را دارند که ساختگی ابش ند
متامی تعایل و ظرافیت را دارند که انوز در هجان ابیق مانده است .در اين فرانسهیِ
ــ ویل آانن در دار ِایي خود ِ
روح ،که مهچنني فرانسهیِ بدبيین ست ،شوپنهاوئر اکنون بيشتر در خانهیِ خود است ات در آملان بدانسان
اصیل او مهاکنون دو ابر ترمجه شده است و ِابر دوم به طرزی س تودین ،چنانکه
که ارگز بوده است؛ اث ِر ِ
ميان آملانيان يک پيشآمد بود ،اامنطور
زابن فرانسه خبوامن (او در ِ
اکنون ترجيح میدمه که شوپنهاوئر را به ِ
که من يک پيشآمد ام ــ آملانيان انگش تاین برایِ ما ندارند ،آانن از بيخ انگش تاین ندارند ،آانن تنها پنجه دارند).
اايرنيش ااينه ــ که در پاريس او را ااينهیِ س تودین 2میخوانند ــ به کنار ،کیس که از ديرابز پارهای از گوشت
دار آملاین چه میداند که چهگونه اب
غنایي ژرفتر و پراحساست ِر فرانسه شده است .گا ِو شاخ ِ
و ِ
خون شاعر ِان ِ
لطافتاایِ  3چنني رسش یت رابطه برقرار کند! ــ رساجنام ،در مور ِد ريشارد واگرن :آدم چهبسا اب دستاايش،
و شايد نه اب مشتاايش ،اين را فراچنگ آورد که پاريس ِ
يقی فرانسوی
خاک مناسب برایِ واگرن است :موس ِ
قدر اکیف
ارچه اامانگتر اب نيازاایِ «روحِ مدرن» 4به خود شلک میداد ،واگرنیتر میشود ،ــ مهاکنون به ِ
چنني میکند .ــ آدم نبايد بگذارد که خو ِد واگرن در اينجا گمراهاش کند ــ اين رش ِ
ارت ِ
حمض واگرن بود که تقالیِ
پاريس در  ۱۷۱۱را ريشخند کرد ...اب اين حال واگرن در آملان تنها يک بدفهمی ست :چه کس میتواند از ،برایِ
رص جوان انتوانتر ابشد در فه ِم واگرن؟ ــ اب اين حال ،اين واقعيت برایِ ارکیس که اب جنبشاایِ
مثال ،قي ِ
1 Norddeutsche Zeitung
2 l’adorable Heine
3 delicatesses
4 l’âme moderne
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فرانگی اروپایي آش نا ست يقيین ابیق میماند ،که رمانتيس ِم فرانسوی و ريشارد واگرن پيون ِد تنگاتنگی اب مه دارند.
ِ
ِ
دیب هجاین
ارنمندان اروپا که يک
مهگی ،ات چشماا و گوشاایِ شان ،زي ِر سلطهیِ ادبيات ــ خنس تني
ِ
فرانگ ا ِ
دارند ،ــ بيشت ِرشان خود نويس ندگان ،شاعران ،ميانگران و درمهآمزي ِان حساا و ارناا ،مهگی رسسپردگ ِان
اکشفان ِ
اکشفان
بزرگ ام ِر زننده و تاکندانده ،اب اينمهه
اکشفان بزرگ در قلمر ِو ام ِر والا ،و نزي
حالتمنایي،
ِ
ِ
ِ
بزرگتر در قلمر ِو اثرگذاری ،در منايشگری ،در ا ِرن ويرتين ،مهگی دارایِ اس تعدادی بس فراسویِ
ايیب مغانگزي به ارآنچه اغوا میکند ،ش يفته میکند،
نبوغاایِ شان ،ــ ويرتوئوزاایي به ار معنا ،اب دست ِ
زمندان ام ِر بيگانه ،ام ِر شگفتانگزي ،ام ِر
وامیدارد ،اي میآشوبد،
دمشنان مادرزا ِد منطق و خطِ راست ،آ ِ
ِ
اولناک ،و مههیِ افيوناایِ حس و فهم .در لک ،نوعِ جعوالنه-خطرگر ،شکومهندانه-یبامان ،بلند-پرواز ،و
بلند-ابالکش ندهای از ارنمندان ،که انگزير بودند خنست به سدهشان ــ که سدهیِ توده است ــ مفهو ِم «ارنمند»
را بياموزند .ویل ارنمن ِد بامير...
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واگرن مهچون پيامآو ِر پارسایي
۱
ــ اين مه آملاین بُ َود؟
برآمد از دلِ آملاین اين جيغاایِ پُردَم؟
از ِتن آملاین اين خويشت دريدن از مه؟
آملاین بُ َود اين چون کشيشان دست ايزيدن،
وين به بویِ گن ِد کُندر حس برانگزييدن؟
و آملاین بُ َود چونني ش تابيدن ،درنگيدن و لنگيدن،
بدينسان َدنگودو ِ
نگ شکرين کردن و آونگيدن؟
اين مغزهیِ راابه ،ز ِ
نگ ِ
انقوس آوه،
گيجی مينویِ یبخو ِيش يکرس ايوه؟...
اين ِ
ــ اين مه آملاین بُ َود؟
بگريد در نگر! پایِ در ِاس تاده ايد ات اين زمان...
کيش رم یب از زابن1.
چرا که رم را بش نويد ،ــ مر ِ
۲
پارسایي و حسانيت بهرضورت اب يکديگر در تضاد نيستند؛ ار ازدواجِ درست ،ار ماجرایِ عاشقانهیِ اصيل،
در فراسویِ چنني تضادی میايس تد .ویل خوشخبتانه به ايچرو نيازی نيست که اين تضاد ،آنجا که بهراس یت
وجود دارد ،تضادی تراژيک ابشد .اين چهبسا ِ
دميان تندرستتر و رسخوشتر ،راست
دستمک در مور ِد آ ِ
ابشد ،که به ايچرو مايل نيستند ات ِ
ميان فرش ته و حيوان را دليیل علي ِه زندگی بشامرند،
نوساین تعادلِ شان ِ
حالت ِ
ــ بهتر ِينشان ،اومشندتر ِينشان ،اامنن ِد حافظ و گوته ،در آن حتا جاخبهای ديگر ايفته اند .درست چنني
نوران خبتبرگش تهیِ
تضاداایي ست که آدمی را به سویِ زندگی میکشاند ...ویل اگر ،از سویِ ديگر ،آن جا ِ
سرسه میتوانند ترغيب شوند ات پارسایي را بس تايند ،بس يار آشاکر است که آانن در آن تنها ض ِد خود را
 1اين پاره طعنهای ست به اپرایِ پارزيفال.
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واتب مغانگزيي! ــ اامن تضا ِد دردانک و
میبينند و میس تايند ــ و آه ،میتوان تصور کرد که اب چه خرخر و تب ِ
رسارس زائدی که ريشارد واگرن در آخرين روزاايش یبشک قصد داشت ات به موس يقیاش درآورد و بر
حصنهاش آورد .بهراس یت برایِ چه اديف؟ جایِ آن است که اين را بپرس مي.
6
در اينجا ،البته ،منیتوان از آن ِ
تایي» مردانه (افسوس،
سادگی روس ِ
پرسش ديگر خودداری کرد :واگرن را اب آن « ِ
يطان یبچاره و جو ِ
انک داایت ،پارزيفال ،که او رساجنام موفق شد ات اب چنان
بس بس يار انمردانه) ،آن ش ِ
ش يوهیِ موخاينهای از او يک اکتو ِ
ليک رومی بسازد ،چه نسبیت بود ــ چه؟ اين پارزيفال را بهراس یت جدی ابيد
گرفت؟ زيرا من به ايچرو مايل نيس مت که اب آن مردماین که بر او خنديده اند خمالفت کمن ،گوتفريد لکر نزي
چهبسا چنني منیکرد ...آدمی چهبسا آرزو کند که پارزيفالِ واگرنی از اساس يک شویخ بوده ابشد ،مهچون
اگرن تراژدیرسا خواس ته بود اب آن ،به ش يوهای شايس ته و درخور ،اب ما
پییگفتاری اي درامی طزنآمزي ،که و ِ
بدرود بگويد ،و نزي اب خودش ،و فراتر از مهه اب تراژدی ،يعین ،از را ِه درخشانترين و ابزیگوشانهترين پارودیِ
زميین او ِ
لناک آ ِاثر پيشني ،پارودیِ امحقانهترين شلکِ ض ِد
خو ِد ام ِر تراژيک ،پارودیِ جدي ِت زميین و رجنباریِ ِ
رمان زاد که رساجنام ِ
پشترس گذارده شده است .زيرا پارزيفال منونهیِ اعالیِ درونمايهیِ يک
بودن آ ِ
طبيعت ِ
هناین ارنمن ِد رس يده-به-اوج بر خويش ،مهچون
اپرت است ...آاي قرار است پارزيفال را مهچون خندهیِ ِ
بزرگترين پروزیاش ،اينکه رساجنام به آزادیِ ارنمندانه و هجاندگریِ  1ارنمندانه دست ايفته است ،بفهممي
ــ و واگرن را ،مهچون کیس که میداند چهگونه بر خويش خبندد؟ ...چنانکه گفته ام ،آدمی چهبسا آرزو کند که
چنني ابشد :از چه رو ابيد اب يک پارزيفالِ جدی رابطه برقرار کرد؟ آاي بهراس یت ابيد چنني بپندارمي (چنانکه
کیس به من گفته است) که پارزيفالِ واگرن «فرآوردهیِ ِ
نفرت ديوانهوار از فهم ،خرد و حسانيت» است؟ نفريین
بر حس و خرد در يک ن َ َفس ،در فوراین از نفرت؟ ارتدادی و ابزگش یت به آرماناایِ باميرگونه ،مس يحی،
برچيدن خويش از سویِ ارنمندی که ات پيش
اتريکانديشانه؟ و رساجنام ،بدتر از مهه ،نه گفت به خويش و
ِ
از آن ،اب متا ِم ِ
قدرت ارادهاش ،برایِ ض ِد آن کوش يده بود ،يعین برایِ معنويتخبشی و حسانيتخبشی به ا ِرن
ندگی خويش .بياييد به ايد آورمي که واگرن
خويش به ابالترين درجه؟ و نهتنها به ا ِرن خويش ،که مهچنني به ز ِ
روزگاری اب چه شور-و-شویق پا جایِ پایِ فوئرابخِ فيلسوف میهنادِ .
عبارت فوئرابخ« ،حساني ِت سامل» ،در
گوش واگرن ،مهچنانکه در ِ
داهاایِ سوم و چهار ِم اين سده در ِ
نيان ديگر ــ آانن خو ِدشان
گوش بس ياری از آملا ِ
چزي ديگری
اگرن کهنسالتر ِ
نيان جوان میانميدند ــ  ،مهچون الکمی رس تگاریخبش طننيانداز شد .و ِ
را آملا ِ
آموخته بود؟ زيرا ِ
چزي ديگری بياموزاند ...آاي نفرت از زندگی،
دستمک به نظر میرسد که او رساجنام میخواست ِ
مانن ِد آنچه در فلوبر میتوان ديد ،در او چرگی ايفت؟ ...زيرا پارزيفال اثری ست آکنده از حيهلگری،

1 Other-worldness
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کنيتوزی ،و زارسازیِ هناین در دمشین اب پيشنيازاایِ زندگی؛ اثری بد .ــ موعظهیِ پارسایي انگزيیش به ض ِد
طبيعت ابیق میماند :من از ارکیس که پارزيفال را ِ
اتک ِ
حرمت اخالق منیبيند بزيار ام.
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چهگونه از واگرن راایي ايفمت
۱
اتب ايچ
قلب من اب واگرن بدرود گفته بود .من ِ
زمان خنس تني منايشاایِ جش نوارهِ ،
تان  ،۱۷۱9در ِ
در اتبس ِ
ِ
ابزگشت واگرن به آملان ،او گام به گام در براب ِر ارآنچه بزياریِ مرا برمیانگزيد
چزي دوهپلویي را ندارم؛ و از انگا ِم
ِ
رس فرود آورده بود ــ حتا در براب ِر هيودس تزيی ...در واقعِ ،
وقت آن رس يده بود که بدرو ِد خود را بگومي :خيیل
تبهگن پوس يده و
زود دليلاش را ايفمت .ريشارد واگرن ،که پروز به نظر میرس يد ،ویل در حقيقت يک ِ
صليب مس يحی به زانو درآمد ...آاي ايچ آملاینای اب
نوميدکننده شده بود ،انگهان ،درمانده و آشفته ،در براب ِر ِ
چشماایي در رس ،اي مهدردیای در وجدان ،نبود ات اين منظرهیِ اولناک را ببيند؟ آاي تنها من بودم که از آن
برق آخرخش ،بر وضعيیت که ِ
پشترسش هناده بودم پرتو
رجن بردم؟ ــ ديگر بس بود ،رخدا ِد انمنتظره ،مهچون ِ
ِ
وحشت پسآيندی که ار کیس که اناش يار از دلِ خطری اراسانگزي گذش ته احساس
افکند ،ــ و نزي بر آن
تنهایي خود پيشتر رفمت ،به لرزه افتادم؛ اندِک پس از آن بامير بودم ،چزيی بيش از بامير،
میکند .انگامی که اب ِ
ردمان مدرن
يعین ،خس ته :ــ خس ته از نوميدیاایِ پيوس ته از مههیِ آن چزياا که انوز برایِ الهامخبشی به ما م ِ
زوین
ابیق مانده بودند ،از نرومندی ،اکر ،اميد ،جواین ،و عشق ،که بر ابد رفتند از ار سو؛ خس ته از ف ِ
شدگی وجدان ،که در اينجا يک ِابر ديگر بر يکی از
دلآشوبهیِ برآمده از ار دروغينگ ِی ايدهابورانه و نرم ِ
دلرترينان پروز شده بود؛ رساجنام ،و نه مکتر از مهه ،خس ته از اندو ِه يک تردي ِد یبامان ــ اينکه زينپس حمکوم
بودم ات از پيش ژرفتر بدگامن ابمش ،ژرفتر خوار بشامرم ،ژرفتر تنها ابمش .زيرا من جز ريشارد واگرن کیس
را نداش مت ...من مهواره حمکوم به [براتفتِ ] آملانيان بوده ام...
۲
ضد خودم ،و به ِ
زانپس ،تنها ،و مغگنانه بدگامن به خودم ،نه یب خشم ،بر ِ
سود ارآنچه مرا رجن میداد ،و
دروغينگی
متامی
برامي دشوار بود ،موضع گرفمت؛ بدينسان من دوابره راای به آن ِ
ِ
بدبيین دلرانهای ايفمت که ض ِد ِ
ايدهابورانه ست ،و نزي ،چنانکه بر من پديدار شد ،راای به خودم ،ــ به وظيفهام ...آن پنهان و رضوری که
طرز
درون ما به ِ
دير زماین برايش انمی نداش ته امي ،ات آنکه رساجنام وظيفهیِ ما از اکر درمیآيد ،ــ اين جب ِار ِ
اولناِک ار ِ
تصممي انهبنگام ،ار برابر پنداشتِ
کوشش ما برایِ طفرهروی اي راایي از آن را قصاص میکند ،ار ِ
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اکرمان منحرف کند (ارچه مه که افتخارآمزي
شامرشان نيستمي ،ار کنشی اگر از قضا ما را از ِ
خود اب آانین که در ِ
ابشد) ــ و حتا ،ار فضيلیت که میتواند از ما در براب ِر خستگریِ مس ئولي ِت ويژهمان حمافظت کند .انگامی
حقمان نسبت به وظيفهمان ترديد کنمي ،انگامی که میکوش مي آن را به ار حنو برایِ خود
که مايل امي درابرهیِ ِ
سادهتر کنمي ،پاخس مهيشه باميری ست .مههنگام شگفتانگزي و اولناک! برایِ تسکنياایِ مان ابيد
طاقتفرساترين اتواناا را بدامي! و اگر پس از آن میخواامي به سالمیت ابزگردمي ،گزينهای پ ِيشرویِ ما نيست:
ابيد ابری س نگنيتر از آن به دوش کش مي که ارگز پيش از اين کش يده امي...
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روانش ناس خسن میگويد
۱
ارچه يک روانش ناس ،يک روانش ِ
کسان گزيدهتر بيشتر روی
ناس مادرزاد و غيبگویِ روح ،به مورداا و ِ
خفگی او اب مهدردی بزرگتر میشود .او بيش از ار ِکس ديگر به خستگری و شادماین نياز
میآورد ،خط ِر ِ
فروپایش انساناایِ والاتر ،قاعده است :داشتِ چنني قاعدهای اامره ِ
پيش چش ِم خود اولناک
دارد .زيرا تباای،
ِ
است .زجراایِ
گوانگون روانش نایس که يکابر اين فروپایش را کشف کرده است ،و سپس مکوبيش در ار
ِ
نسان والاتر ،اين «خيیل-دي ِر» ابدی به ار معنا ،را
رس اترخي اين «
دروین ِ
موردی در رسا ِ
انب ا ِ
ِ
شورخبیت» ِ
فروپایش خو ِد او شود ...مکوبيش در ار روانش نایس ترجيحی افشاگر
کشف کرده است ــ شايد يک روز عل ِت
ِ
برایِ مهنشيین اب انساناایِ معمویل و منظم میتوان ديد؛ اين فاش میکند که او مهواره به درمان نياز دارد ،که
به نوعی فرامویش و گريز از آنچه ِ
بينش او ،برشاایِ او ،پيشهیِ او ،بر وجدا ِن او ابر کرده است نياز دارد.
ِ
قضاوت ديگران سکوت پيشه میکند ،او اب
ترس از حافظهاش روحِ او را تسخر کرده است .او در براب ِر
چهرهای یباعتنا میش نود که ديگران چهگونه جایي را که او ديده است بزرگ میدارند ،میس تايند ،دوست
بيان موافقتاش اب بریخ عقيدهاایِ سطحی پنهان میکند.
میدارند ،و گرامی میدارند ،ــ اي حتا سکوتاش را اب ِ
شايد اين انسازهیِ وضعي ِت او چنان اولناک شود که «فرايختگان» ،به سه ِم خود ،درست در جایي بزرگداریِ
بزرگ را بياموزند که او مهدردیِ ِ
بزرگ مهراه اب خوارشامریِ بزرگ را آموخته است ...و که میداند اگر در
مههیِ مورداایِ بزرگ چزيی بيش از اين روی داد ،ــ که يک خدا پرستيده شد ،و خدا تنها يک حيو ِان
قرابین یبچاره بود ...اکميایب مهواره بزرگترين دروغگو بوده است ــ و اثر ،اکر ،نزي يک اکميایب ست...
ِ
اکشفان بزرگ در ِ
لباس آفرينشاایِ خود پنهان میشوند ،چنان پوش يده که ابزش ناختین
دولتمردان ،فاحتان ،و
ِ
نيستند؛ اث ِر ارنمند ،اث ِر فيلسوف ،کیس را که آفرينندهیِ آن است ،که گفته میشود آفرينندهیِ آن است ،اخرتاع
ِ
مردان بزرگ» ،چنانکه بزرگ داش ته میشوند ،افسانهاایِ
کوچک یبچارهای استند که از
میکند و بسِ « ...
رضب سکهیِ قلب راجي است...
هجان ارزشاایِ اترخيی ِ
آن پس ساخته میشوند ،ــ در ِ
۲
برایِ مثال ،آن شاعر ِان بزرگ ،مهچون ابيرون ،موسه ،پو ،لئوپاردی ،الکيست ،گوگول ــ جرئت منیکمن انماایِ
بس بزرگتر را بربم ،ویل آانن را نزي در نظر دارم ــ آشاکرا مرداین دمدمی ،حساین ،یبمنطق ،پنجپاره،
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طور معمول در آناا نقیص ابيد پنهان
س بکرس ،و ش تابزده در یباعامتدی و اعامتد اند؛ اب جاناایي که به ِ
پرواز بَرسوشان از زمنيِ حافظهای زايده
لودگی دروین انتقام میگرند ،اغلب اب ِ
شود؛ اغلب اب آ ِاثرشان از يک آ ِ
ارنمندان بزرگ،
مهسايگی مرداب ــ چه عذابآور اند اين
سامل در جستوجویِ فرامویش اند ،ايدهابوراین در
ِ
ِ
ِ
رسشت آانن پیی برده ابشد ...ما مهه
طور لکی ،برایِ آن کس که يکابر به
و انساناایِ والاتر-خوانده-شده به ِ
هجان رجن است و افسوس ،مهچنني ،آماده
او ِ
ادار ميانمايگان امي ...میتوان فهميد که تنها از زن (که هنانبنيِ ِ
برایِ ايریرساین و جناتخبشی ات حدی فراسویِ تواانیياايش) است که آانن چنني آسان آن فوراناایِ مهدردیِ
یبکران را درايفت میکنند ،که توده ،بيش از مهه تودهیِ احرتامگذار ،تفسراایِ کنجاکوانه و خود-ارضاگرانه را
ِابر آن میکند .اين مهدردی خود را در مور ِد قدرتاش میفريبد :زن خوش دارد ابور کند که از عشق ار
اکری ساخته است ،ــ اين خرافهیِ ويژهیِ او ست .افسوس ،آنکه دل را میش ناسد پیی میبرد که حتا بهترين
و ژرفترين عشق نزي چه فقر ،درمانده ،پرمدعا ،و خطااکر است ــ که چهگونه بيشتر ويران میکند ات آنکه
جنات خبشد...
6
غرور معنویِ ار انساین که بهژریف رجن برده است ــ اينکه آدم اب چه ژرفایي میتواند رجن بربد
دلآشوبه و ِ
مکوبيش رتبهیِ او را تعيني میکند ،ــ آن يقنيِ تاکنداندهای ،که او رساپا آکنده از آن است و ر ِ
نگ آن را به
ِ
فضيلت رجنبریاش بيش از آن میداند که زيرکترين و خردمندترين کس
خود گرفته است ،اينکه او در
میتواند بداند ،اينکه هجاناایِ دور و اولناِک برایِ او آش نا و در ح ِمک خانهیِ او بوده است ،که «شام ايچ از
غرور معنویِ خاموش ،اين رسافرازیِ مر ِد برگزيدهیِ بينشوری ،مر ِد آگاه ،مردی که
آناا منیدانيد» ...اين ِ
تان گس تاخ و ترحمگر ،و به
مکوبيش قرابین شده ،مهه گونه نقاب را برایِ در امان داشتِ خويش از متاس اب دس ِ
طور لکی ،از ار آنچه در رجنبری مهپایِ او نيست ،رضوری میايبد .ر ِجن ژرف والا میکند؛ جدا میسازد.
ِ
ــ يکی از پالودهترين صورتاایِ نقاب اپيکورگرایي ست ،و نوعی دلریِ
منايشی خوق ،که رجن را آسان میگرد،
ِ
مردان شاد»ای استند که از شادی هبره
و ار آنچه اندواناک و ژرف است را از خود دور میکندِ « .
میگرند ،زيرا ،به خاط ِر آن ،بد فهميده میشوند ،ــ آانن میخوااند که بد فهميده شوند« .خاناایِ االِ عمل»ای
استند که از عمل هبره میگرند ،زيرا جلوهای شاد به آانن میخبشد و زيرا روحِ علمی چنني القا میکند که خشص
سطحی ست ــ آانن میخوااند که ديگران را به نتيجهگریِ اندرس یت بکشانند ...جاناایِ آزاد و جسوری
استند که خوش دارند هنان کنند و اناکر کنند که در بنياد دلاایي شکس ته و یبچاره اند ــ اين مور ِد مهلت
قاب دانشی انشاد و زايده-يقيین ابشد .ــ
است :و آنگاه خو ِد بالات چهبسا ن ِ
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پییگفتار
۱
اغلب از خود پرس يده ام که آاي به خستترين سالاایِ زندگیام بيش از مههیِ سالاایِ ديگر مديون نيس مت.
ِ
داز يک
چنانکه دروینترين
متامی آنچه رضوری ست ،اگر از بلندا و از چشمان ِ
رسشت من به من میآموزدِ ،
اقتصا ِد بزرگ نگريس ته شود ،یفنفسه سودمند نزي است ،ــ آدم نبايد آن را تنها اتب آورد ،ابيد بدان عشق
ِ
رسشت من است .ــ و در مور ِد باميریِ ديرپامي ،آاي من به طرزی
بورزد ...عشق به رسنوشت 1:اين دروینترين
مديون آن ام ،چنان
سالمیت والاتری را
وصفانپذير به آن بيشتر مديون نيس مت ات به سالمیتام؟ من
ِ
ِ
مديون آن ام ...تنها ر ِجن بزرگ
سالمیتای که اب ارچه او را منیکشد قویتر میشود! ــ من مهچنني فلسفهام را ِ
بدگامین شديد که ايکسای را از دلِ ار يو برمیسازد،
است که راانندهیِ واپسنيِ روح است ،مهچون آ ِ
موزگار ِ
ايکسای راس تني و درست ،که ِ
حرف يکی مانده به آخ ِر پيش از آخر ِين الفبا ست...تنها ر ِجن بزرگ است ــ آن
چوب تر سوزانده میشومي ،که زمان میبَ َرد ،ــ که ما فيلسوفان را وادار
ر ِجن ديرپا و آرام که در آن گویي اب ِ
میکند ات به ژرفنایِ واپسنيِ مان فرو شومي و خو ِدمان را از ار اعامتد ،ار نيکرسش یت ،ار آنچه میپوشاند،
ار مالميت ،و ار ميانگيین خالص کنمي ،چزياایي که چهبسا پيشتر انساني ِت خود را بر آناا بنا کرده امي .من
ترديد دارم که چنني رجنی ما را «هببود خبشد» :ویل میدامن که ما را ژرفتر میکند ...چه بياموزمي که اب
غرورمان ،خوارشامریِ مان ،و نرویِ ارادهمان اب آن روايرو شومي ،و اامنن ِد آن اندی رفتار کنمي که ،ارچه
ِ
زابن بدش از شکنجهگرش انتقام میگرد؛ چه از رجن به سویِ نيس یت ،به سویِ
چهبسا بهخسیت شکنجه شود ،اب ِ
خود-واگذاری ،خود-فرامویش ،و خود-براندازیِ خاموش ،کرخت ،و یباعتنا پس کش مي؛ ــ آدم اب چنني متريناایِ
ِ
خطرانک خود-چرگی مهچون انساین ديگر پديدار میشود ،اب چندين پرسشمنا ِد بيشتر ،ــ فراتر از
دراز و
مهه ،اب ارادهای به اينکه زينپس پرسشی کند بيشتر ،ژرفتر ،خستگرانهتر ،رشيرانهتر ،و مخوشانهتر از ار
آنچه پيش از اين ارگز بر زمني کرده اند ...اعامتد به زندگی از دست رفته است؛ زندگی خود به يک مس ئهل
بدل شده است .ــ ابشد که ارگز ابور ندارمي که آدم از اين رهگذر بهرضورت خشیص افرسده ،جغدی مامتزده،
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میشود! حتا عشق به زندگی نزي انوز ممکن است ،ــ مس ئهل تنها اين است که او به ساین ديگر عشق
میورزد ...عشق به يک زن است که ترديداایِ ما را برمیانگزيد...
۲
غريبترين چزي اين است :آدمی از آن پس خویق ديگر دارد ،ــ خویق دوم .آدمی از دلِ چنان مغاکاایي ،از
مجهل ِ
بدگامین شديد ،دوابره به دنيا میآيد ،در حایل که پوست انداخته است ،و حساستر ،و رشيرتر،
مغاک ِ
شده است ،اب خویق بهتر برایِ شادی ،اب زابین لطيفتر برایِ مههیِ چزياایِ خوب ،اب طبعی رسخوشتر ،اب
گناای دومني و خطرانکتری در شادی ،کودکوارتر و صد ابر پراس تهتر از آنچه ارگز پيش از اين بوده
یب ِ
نزي.
آه ،زينپس برایِ آدم خش نودی چه نفرتانگزي است ،اامن خش نودیِ زخمت ،ماللآور ،خاِکرنگ ،که آانین
طور معمول آن را میفهمد!
که از زندگی لت میبرند ،طبقهیِ «فرايخته»یِ ما ،طبقهیِ ثرومتند و چرهیِ ما ،به ِ
ندان کنوین (بهوس يهلیِ ارن،
عظمي ابز ِار ماکرهای که
مردمان «فرايخته» و شهرو ِ
ِ
چه رشيرانه اکنون به بوم-بو ِم ِ
کتاب ،و موس يقی ،و اب ايریِ مرشو ِ
ابت اللکی) بدان تن میداند ات به «خش نودیِ معنوی» برس ند گوش
میدامي! فراي ِد شور بر حصنهیِ تئاتر اکنون چهقدر ِ
گوش ما را میآزارد ،مههیِ غوغایِ رمانتيک و ايااویِ
اوس ناکاش که تودهیِ فرايخته دوستاش میدارد (به مهرا ِه اشتياقاش به ام ِر برين ،متعایل ،انمعقول) چه
خوق ما! نه ،اگر ما ،که در دورهیِ نقاات به رس میبرمي ،انوز به ارنی نياز دارمي ،آن
بيگانه شده است اب ِ
ارنی ديگر است ــ ارنی ريشخندآمزي ،آسان ،انپايدار ،خداگونه یبدردرس ،خداگونه ساخته ،که ،مانن ِد
پرتوی انب ،انگهان در آسامین یبابر پديدار میشود! فراتر از مهه ،ارنی برایِ ارنمندان ،تنها برایِ ارنمندان!
تان
ما از آن پس بهتر درمیايبمي که چی برایِ آن پيش از مهه رضوری ست :شادی ،ارگونه شادی ،دوس ِ
من! ...ما اکنون چزياایي را خيیل خوب میدانمي ،ما دااناين :آه ،از اينپس چهقدر میآموزمي که خوب از ايد
بربمي ،که خوب ندانمي ،مانن ِد ارنمندان! ...و درابرهیِ آيندهمان :ما بهدشواری دوابره در مسراایِ آن جواان ِن
مرصی ايفته خواامي شد که ش بانگاه معبداا را به خطر میاندازند ،تنديساا را در آغوش میگرند ،و يکرسه
میخوااند که از ارآنچه به دليلاایِ خوب پنهان نگه داش ته میشوند پرده بردارند ،آن را به منايش بگذارند و
خوق بد ،اين خو ِ
جنون جواانن در
در روش نایِ مطلق بنهند .نه ،اين ِ
است حقيقت« ،حقيقت به ار هبا» ،اين ِ
عشق به حقيقت ــ برایِ ما انخوشآيند شده است :ما برایِ آن زايدی ابجتربه امي ،زايدی جدی ،زايدی شاد،
زايدی زيرک ،زايدی ژرف ...ما ديگر ابور ندارمي که حقيقت حقيقت ابیق میماند انگامی که پردهیِ رویِ آن
ديدن برانهیِ ار چزي نبودن ،در
کنار زده میشود ،ــ ما به ِ
قدر اکیف زيس ته امي ات به اين ابور برس مي ...مش ِ
تاق ِ
هميدن
مههجا حارض نبودن ،ار چزيی را نفهميدن و «ندانست» ،اکنون نشاین از نزاکت به شامر میرود .ف ِ
مشردن مههچزي است 1...دخرتِک از مادرش پرس يد« ،راست است که خداوند مههجا حارض
مههچزي خوار
ِ
…1 Tout comprendre—est tout mépriser
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است؟ فکر میکمن یبرشمانه است ».ــ تذکری به فيلسوفان! ...آدم ابيد به رشمای که طبيعت اب آن خود را
در ِپس چيس تاناا و یبيقيیناایِ گوانگون پنهان ساخته احرتا ِم بيشتر بگذارد .شايد طبيعت زین ست که
زابن يوانین ،بوبو ست؟ ...آه از اين
ندادن دليلاایِ خود دليلاایي دارد؟ ...شايد ان ِم او ،به ِ
برایِ نشان ِ
يواننيان! آانن میدانستند چهگونه زندگی کنند! برایِ آن ادف رضوری ست دلرانه در سطح و چني و پوس ته
ملپ ظاار را ابور داشت! اين يواننيان مردماین
متامی ا ِ
ماندن ،ظاار را پرستيدن ،صورتاا و نوااا و واژهاا و ِ
اجواين روح ،که به بلندترين و
سطحی بودند ــ از ِ
رس ژرفا ...و آاي ما درست بدانجا ابزمنیگردمي ،ما ماجر ِ
امون خود را نگريس ته امي ،ما که از آنجا به
خطرانکترين قهلیِ انديشهیِ کنوین صعود کرده امي و از آنجا پر ِ
پرستندگان صورتاا ،نوااا ،و واژهاا؟ و درست بر
پايني نگريس ته امي؟ آاي ما از اين جنبه يوانین نيستمي؟
ِ
ِ
پايهیِ
فضيلت آن ــ ارنمند؟...
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