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 اشاره

 

رااِی اکِی انگليیِس اتمس اکمن در جدِل سوم از ِی ترمجهدر هبار/اتبس تاِن نود بر پايه نيچه روايروِی واگرن

 به فاریس درآ مده است: فريدريش نيچه
 

Friedrich Nietzsche, The Works of Friedrich Nietzsche (Vol. III), Translated by Thomas Common, London, T. 

Fischer Unwin, Paternoster Square, 1899. 

 

ِی ديگری  پايهايفت، و متِ شلِک ديگری میو  درست آ ن بود که اين ترمجه در زماِن خود درآ يد، چه امروز رس

تر بود، يشاش کامبيش اامین ست که پ نگارهمهه، مِت پيِش رو و زابنشد، و درنيامد. اب اينمه، اگر پرداخته می

دی پااين گرفته بنشامر در مجهلاا به موردااِی انگشتتِر دگرِشو، در ابزخوایِن آ ن براِی پخِش اينرتنیت، بيش

( که از نو، ۱، «آ وِر پارسایيواگرن مهچون پيام)»ااِی کتاب شعری ست در ميانههاند. تنها اس تثناِی گفتین تک  

 اش، ترمجه شده است.ِی اصِل آ ملاینبر پايه

 

 مرتمج

 پايزِي نودوچهار
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 شناسيک روان یِپروندهتکّهنيچه رويارویِ واگنر: 
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 ديباچه

  

اا به از آ ن بریخــ  تِر من برگزيده شده اندااِی قدميیمياِن نوش تهااِی بعدی مهگی اب دق ِت بس يار از فصل

ـ  گردند،ابزمی ۱۷۱۱ درپیی جا ساده شده اند، و مههنگام، بيش از ار چزي، کواته شده اند. اگر پییشايد در اينـ

امي. چزيی  1ِنشيناندِی ريشارد واگرن اي خوِد من به جا خنوااند گذارد: ما پاخوانده شوند، ايچ ترديدی را درابره

اِی آ ملانيان... بر نه ، ویل ش ناسانست براِی روان ایکه اين رساهلديگر نزي فهميده خوااد شد: براِی مثال، اين

پرتزبورگ، در کوپنهاگ و اس تکهمل، در پاريس، در جا خوانندگاِن خود را دارم، در وين، در سنتمن در مهه

جنوا  اليایيآ قاايِن ايتدر گوِش  ... و شايد بتوامن الکمی راندارما، آ ملان، آ انن را من در زمنِي مهواِر اروپــ  نيويورک

، «رايش»گانه: اب وصلِت سه 2...، کريس پییخداات ِِک، تو را به  ...من که دارمشان میدوستِ  آ ن اندازه، که کمن

 خنوااند کرد... 3انجور وصلیتمردماین اومشند ارگز جز 

 ۱۷۷۷کريسمِس تورين، روزااِی 

 فريدريش نيچه

 

 

 

 

 

  

                                                            

1 Antipodes 

۲Quousque tandem, Crispi  .کند:جا نيچه لکامِت کيکرو به اکتيلينا را خطاب به کريس پیی س ياس متداِر ايتاليایي ابزگو میدر اين “Quousque tandem, Catilina, 

abutere patientia nostra?” («اس تفاده خواای کرد؟ات ِِک، تو را به خدا، اکتيلينا، از صرِب ما سوء») 

3 mésalliance 
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 کمنکجا س تايش می

 

براِی آ ن  توانند به اجنام رسانند: آ اننتر از مهه میدانند چه چزيی را بهمن بر اين ابور ام که ارنمندان اغلب منی

ِه آ انن به چزيی داند، آ ن گياااِن کوچک نويدش را می هآ چنشکومهندتر از  ست زايدی خودپس ند اند. توج 

 ايب، و زيبا، و در کامِل واقعی، بر خاِک آ انن رشد ايبند. آ انن خویِب واپسنيِ گونه، نو، مکدانند چهگياااین که می

رابر برخوردار بيیِن آ انن از کيفي ِت بکنند، و عشق و دروناعتنایي ارزايیب میشان را اب یببوس تان و اتکس تانِ 

ااِی ِی جانداین وجود دارد، که، بيش از ار کِس ديگر، نبوغِ ايفِت نوااایي را دارد که ويژهموس يقینيست. 

کس در د. ايچزابن را دار ديده است، و حت ا نبوغِ خبش يدِن زابن به شورخبیِت یبديده، و شکنجهبر، س مترجن

ترين، راس یت کواتهراس یت واپسني، بهِت واپسني، بهسوِز يک ل  انپذيرانه جانااِی آ خِر پايزي، شادمایِن وصفرنگ

منايد یمش باِن در هنان پريشاِن جان است، انگامی که ش ناسد که از آ ِن آ ن نميهمهپاِی او نيست؛ او آ وایي را می

اا را  خخرهیِ تريِن مههتواند از دِل ايچ رس برآ ورد. او بهای میعل ت و معلول از مه گس يخته اند و ار چزِي آ ین

ترين و لخجا که تکشد، آ ناش، برون میاز دِل فروترين ژرفناِی شادماین، و به عباریت از دِل جاِم رسکش يده

ـ  اا در پااينآ ورترين قطرههتو ع ـ  پاايِن خوب اي بدـ آ وِر وادارندگِی مالل-شان پيوس ته اند. او آ ن خودترينِ به شرينـ

گنِي رجنی تواند راه برود؛ او نگاِه رشمواند جبهد اي پرواز کند، و آ ری، حت ا منیتش ناسد که ديگر منیجاین را می

، او، مهچون اعرتاف؛ آ ری یب بدرودِ آ رامش، نگاِه رشمگنِي  یبشود، نگاِه رشمگنِي درايفِت را دارد که پنهان می

زوده شده اِی بس يار به ارن افگذِر او چزياتر از ار کیس ست، و تنها از رهشورخبیِت هناین، بزرگ ارِی ارفه

 منشانهلکیب یيااغيانط ــ  ِی ارن نبودندظاار شايس تهاست، چزيااِی بس ياری که اتکنون انگفتین بودند و حت ا به

ه کوچک و راس یتبهاش را دارند، و نزي چزيااِی بران تواانیيترين رجنکه، براِی مثال، تنها بزرگ بيیِن بس يار که خر 

. اما او است جزئياِت ريز اس تادِ آ ری، او ــ  ااِی طبيعِت دوزيسِت آ ن انداند، و به عباریت مقياساز آ ِن جان 

دِن دارد... او از ديتر میپروا را دوستااِی یبچنني ابشد! منِش او ديوارااِی بزرگ و ديوارنگارهخوااد منی

خوااد که ساکت در رد و بيش از مهه میداــ  ی متضاداندازچشمــ  که روحِ او خوق و گرايشی دگرساناين

اکرااِی ه، او شايششده از خو جا، پنهانشده در آ نماند: پنهانشده بنشيند عاجز میااِی ويرانااِی خانهگوشه

تنها از ــ  ،سدارند و ب مزياینيک یِ کند، که مهگی بس يار کواته اند، اغلب درازاِی خودش را نق ایش میشايس ته
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او بر  امتيازِ اين ــ  جا.شود، شايد تنها در آ نراس یت خوب، بزرگ، و اکمل میکه او بهپِس آ ن است 

 آ وَرد.را به موس يقی درمیخودش س تامي که در آ ن او چزيی می داانِن ديگر است. من واگرن را در ارموس يقی
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 کمنکجا اعرتاض می

 

شد. ويژه اگر خسن از واگرن در ميان ابکمن، بهمی اين بدان معنا نيست که من اين موس يقی را سامل ارزايیب

ااِی ِی فرمولاا را در جامهااِی فزييولوژيک اند: چرا اامنااِی من به موس يقِی واگرن اعرتاضاعرتاض

من، « امِر واقعِ »ـ ـ ترديد چزيی جز فزييولوژِی اکربردی نيست.ش نایس یبش ناس يک بپوشامن؟ زيبایيزيبایي

 گاه که اين موس يقی بر من اثرکشم آ نمن، اين است که من ديگر آ سان نفس منی 1«تنِي کوچِک واقعي ِت راس  »

از کند: پاِی من به مزيان، رقص، مارش، نيشود و طغيان میِی من انگهان خشمگني میپاکه بر آ ن کند، اينمی

ی پيش پاِی من از موس يقــ  رو رود،قدمتواند اامانگ اب مارِش قيرِص واگرن حت ا قيرِص جواِن آ ملان مه منیــ  دارد

ِی . ویل معدهشودايفت میخوب کند که در راه رفت، گام برداشت، و رقصيدِن از ار چزي وجداایي را متن ا می

ند؟ پس آ اي انگهان صدامي بين آ زار منیااِی من کند؟ قلِب من؟ گردِش خوِن من؟ رودهمن نزي اعرتاض منی

در پرمس، رو از خود مینياز دارم... و از اين 2ااِی ژرندلگوش دادن به واگرن به قرص گرد؟... من برایِ منی

 رویح در اکر نيست... بر اين ابور امزيرا ؟ خواادمیويژه از موس يقی چی ست آ ن چه لِک بدِن من به بنياد

، و ، دلر، ابزيگوشااِی س بکِی اکرکردااِی حيواین ابيد اب ريمتخوااد: گویي که مههمیآ رامش که او 

يناِی ااش را اب ملودیابور ش تاب گرند؛ گویي که زندگِی آ انني و رسیب ابيد س نگيینخويشت ، ظريف، و زر 

بيارامد: براِی اين ادف به  کاملااِی اا و مغاکخوااد در خمفيگاهچرب از دست بداد. ماليخولياِی من می

اای سهااِی خل چی ست؟ چی ست لرزهمن تئاتر نزِد ــ  کند.ر میموس يقی نياز دارم. ویل واگرن مردم را بامي

ِی رسد؟ چی ست رسارِس حق هبه خرس ندی میــ  نيست!« غوغا»و چه کیس ــ  اش که در آ ن غوغا«اخالیق»

پيدا ست که من از بنياد رسش یت ضِدتئاتری دارم: من، از ژرفناِی جاِن خود، آ ن ــ  گر؟سازِی ابزیشلکک

در ميایب اکدارم که امروزه ار ارنمندی دارد. ــ  ااِی اعالِی ارِن تودهمنونهاين ــ  خوارشامرِی ژریف را براِی تئاتر

اامي را تزي در اين صورت من گوشــ  شکستافتد؛ ِی آ ن براِی مهيشه از چشِم من میخشص در نتيجهــ  تئاتر

ِی ِن مههواگرنی که تنهاتريدر کناِر ِی اين بود )گرن وارونهکمن به بزرگ داشت... ویل واکمن و رشوع میمی

 3ابزیيداِی اللش  گر بود، شايد پرشورترين اا را آ فريد(، مردی که از بنياد يک مرِد تئاتر و يک ابزیموس يقی

                                                            

1 petit fait vrai  

2 pastilles Gérandel 

3 mimomaniac  
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رن ِی واگ... و در حاش يه بد نيست بگويمي که اگر نظريهدانحت ا در مقامِ يک موس يقیکه وجود داش ته است، 

او، در برابر، از آ غاز ات  1کردمانِ ــ  ،«ادف درام است، موس يقی مهيشه تنها وس يهل است»اين بوده است که 

 موس يقی«. است، درام، اامننِد موس يقی، مهيشه تنها وس يهل است 2رويکردادف »پااين، اين بوده است که 

 یِ پذيرحسسازِی دراماتيک و ای براِی توضيح دادن، قوی کردن، و دروین کردِن شلککمهچون وس يهل

ديگر،  اایِ ِی غريزهاو، به مهراِه مههــ  بس يار! جالِب ااِی اِم واگرنی تنها فرصیت براِی رويکردگر؛ و در ابزی

که گفته امي، در مقاِم يک چزي دارا بود: و، چنان گِر بزرگ را در مهه و اريک ابزی یِ يندهااِی فرماغريزه

روش ین و ــ  روشن کردم، 3، براِی يک واگرنِی اصيلزمحت یبابر اين را، نه من يکــ  دان نزي.موس يقی

تر ابش يد! زيرا ما در تنها مکی اب خود روراست»ــ  گومي. دليیل بود ات بيفزاميای بيش از اين منیاا! لکمهواگرنی

گويند، آ انن فرد آ انن دروغ می در جايگاهِ ابيرويت نيستمي. در ابيرويت مردم تنها در مياِن توده روراست اند، 

بر  را انشگذارند، آ انن حقِ روند خوِدشان را در خانه جا میداند. آ انن وقیت به ابيرويت میرا فريب می خود

ر حایل که آ ن را دارند و دروِن کنند، دشان، اناکر میشان، حت ا بر دلریِ زابن و اختياِر خوِدشان، بر خوقِ 

 خويش ارنِ  اایِ ترين احساسکس پالودهند. ايچگر ن را در مورِد خدا و هجان به اکر میارديوارِی خوِدشان آ  چ

 اکمل چهآ ن ،ا مک داردر تنهایي ــ  کند،ويژه ارنمندی که براِی تئاتر اکر میآ ورد، بهرا اب خودش به دروِن تئاتر منی

، يشگیمشرتِی مه دانده، یس، حيواِن رآ یغوغا، رمه، زن، فري آ دمآ ورد. در تئاتر را اتب منی شاادیايچ  است

ِی بزرِگ مردم ِی تودهوارترين وجدان در برابِر افسوِن ترازندهجا حت ا خشصشود: آ نمیواگرنی ــ  شودو ابهل می

 ...«شودمیمهسايه  آ دمجا راند، آ نجا مهسايه فرمان میآ يد، آ ناز پا درمی

 

  

                                                            

1 praxis  

2 attitude  

3 pur sang 
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 یخطرواگرن مهچون 

 

۱ 

« کرانملودِی یب»ــ  زيِر عنواین قوی ویل مبهمــ  چه امروزهتواند ادیف را که موس يقِی نوظهور در آ نمی آ دم

ش را از ااندک جاپاِی مطمنئاو اندکــ  کند اب رفت به دراي براِی خودش رشح دادشود دنبال میخوانده می

. در موس يقِی دش نا کنشود که کند: او انگزير میداد، و رساجنام خود را اب احتياط به حميط تسلمي میدست می

 رسارسری انگزير بود که اک آ دمتِر ابوقار، اي س نگني، اي پرشور، پاينِي تندتر و آ رام-و-تر، در يک ابالکهن

و، ااِی زمان و نر . تناسِب رضوری براِی آ ن، رعايِت تعادِل معني  در مزيانرقصيدنبکند، يعین  دگرسان

ر، که از تبر تقابِل مياِن اين نس مِي خنکــ  کش يد،ای را از جاِن ش نونده برون میپيوس تهاکرِی مالحظه

يشارد ر ــ  آ رميد.میخوب شوق، افسوِن متامِی موس يقِی -و-گرفت، و دِم گرِم شوراکری رسچشمه میمالحظه

ور افکند. ش نا پيشني را به د نيازااِی فزييولوژيِک موس يقیِ او پيشــ  خواستواگرن نوعِ ديگری از جنبش را می

شود. فته میگ  رو آ ن ازکننده ديگر نه راه رفت، اي رقصيدن... شايد آ ن عبارِت تعينيــ  کردن، ش ناور بودن

 آ ن را حت ا اایيتقارِن مزيان و نرو را در مه شکند، در زمان ارگونهتنها در پیِی آ ن است که « کرانملودِی یب»

ااِی روزگاراِن پيشني مهچون در چزيی دارد که در گوش درستیِن نوآ وری را فراواــ  کندريشخند می

ری براِی ، چنان خط، از دِل چرگِی چنان خویقتقليدگریداد. از دِل ای ريمتيک صدا میاس تفاده و انسازهسوءِ 

متيک، تبااِی اکمِل احساِس ري ــ  آ وردتوان مه منیبه پندار تر از آ ن را تواند رس برآ وَرد که بزرگموس يقی می

گری و زیتر بر اببيش ارچهای رسد که چنني موس يقیبه جاِی ريمت... خطر انگامی به اوجِ خود می 1ائوسخ

می نيستگرااينه تکيه میسازِی رسارس طبيعتشلکک  اثر، کند، و، در حایل که پرِو ايچ قانوین از ارِن جتس 

ادف ــ  ااس يقی در خدمِت، و در بردگِی، رويکردبه ار هبا، و مو منا حالت.. خوااد و نه ايچ چزِي ديگر.را می

 اين است...

 

۲ 

جراِی موس يقی رسد ارنمنداِن اکه به نظر میراس یت فضيلِت خنس تنِي يک اجرا ابشد )چنانچه؟ آ اي اين ابيد به

دست ايبد که از آ ن فراتر نتوان رفت؟ آ اي اين،  2ايرجس تهبَ به نقِش پُر یرشايط ارامروزه ابور دارند(، که در 

                                                            

1 chaos 

2 haut-relief  
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، موتسارت به اکرش بندمي، گناای ويژه در پيشگاِه روحِ موتسارت، روحِ رسخوش، براِی مثالِی، اگر درابره

ي یتکیس که خوشــ  ِی موتسارت نيستپرشور، لطيف، و ش يفته ي ِت او جد  پذير و دل خبتانه آ ملاین نبود، و جد 

ين ي ِت يک یبست، ا زر  ي ِت و نه جد  مه»فرانِگ آ ملاین... بگذرمي از جد  ویل شام فکر  1«...ِی مرمریجمس 

مه»موس يقی موس يقِی  ارگونهکنيد که می ون که متامِی موس يقی ابيد از دِل ديوار بر ــ  ست،« ِی مرمریجمس 

ــ  شود!س يقی اثرگذار خوانده میسان است که مو اايش برآ شوبد... تنها بدينجبهد و ش نونده را ات خوِد روده

ــ  گذارد،ارگز نبايد بر آ ن اثر بواالتبار شود؟ بر چزيی که يک ارنمنِد اثر گذاش ته میچه کیس جا بر اين

 ...اا!واگرنیاا! اا! باميراا! ابهلزدهاا! دلاا! انابلغتوده

  

                                                            

مهاشاره 1 ی دون ژوان را هتديد میاثِر موتسارت است که در پردهدون ژوان دار در اپراِی ِی فرمانِی نيچه به جمس   کند.ِی دوِم آ ن اب حلین جد 
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 آ ينده یبای موس يقی

 

گونه بر خاِک يک فرانِگ مشخ ص رشد ايبند، آ خرين گياای دانند چهمیِی ارناایي که موس يقی، در مياِن مهه

مردگِی در خزان و پژ ــ  رسدترين است، و در نتيجه ديرتر از مهه فرا میآ ورد، زيرا دروینست که رس بر می

ـ ـ ار فرانگ. تنها در ارِن اس تاداِن الندی بود که روحِ قروِن وسطاِی مس يحی پژواِک مرايش را ايفت،

ویل اصيل و مهچنني مرشوعِ گوتيک است. تنها در موس يقِی اندل بود  1ساخامتِن صداِی آ انن خوااِر پسامرگ

پرایي ناش پژواِک دوابره ايفت: ويژگِی هيودِی هپلواین، که به ديترين چزي از مياِن روحِ لوتر و خويشاوندانکه به

ِی ماندهموتسارت بود که پس تقديرِ عهِد جديد.  نهعهِد عتيق به زابِن موس يقی، و ــ  خبش يد، عظمیتاندک 

انب بدل کند؛ تنها در موس يقِی بتهوون و  زرِ ااِی را به تک ه 3و لکود لورن 2عرِص لویِي چهاردمه و ارِن راسني

، ذراگِی شادمایِن و سدهااِی فروپاش يده، ِی آ رمانشوق، سده-و-ِی شورِی اجدمه، سدهروسيین بود که سده

ترين شايد حت ا سپسنيــ  است. 4، يک اکِر واپسني، ار موس يقِی اصيیلرا فرايد زد. ار موس يقِی راس تيین خود

موس يقِی ما، به رمِغ چرگی و بلندپروازِی آ ن، تنها زماِن اندِک روايروِی خود دارد؛ زيرا از دِل فرانگی برآ مده 

یت ِک احساسمذاِب اکتولي. اندِک فرورفتهدرنگ ريزد، فرانگی یبارد فرو میتندی داست که بنياِن آ ن به ، و ل 

اا نيازااِی آ ن است. ترص ِف افسانهشود(، پيشخوانده می« میل  »ابس تایِن بومی )که  5بدگوارِ اي  گوارِ از يک 

ِب عاملانه به ما آ موخته است ات در آ ن  مین را ِی چزيی ژرِی اعالمنونهو آ وازااِی کهن از سوِی واگرن که تعص 

اني ت و َابَ و الهاِم نويِن اين غولــ  خندمي،ما اکنون به آ ن میــ  ببينمي -رااِی اساکنديناوی اب عطشی براِی حس 

اني ِت مس تانه: متامِی اين داد اا، اا، شوراا، و عصباا، خشصي تمايهس تِد واگرن در موضوعِ ساخت-و-حس 

داند ، منیموس يقی ارگونهکند، مادامی که اين خود، ماننِد را بيان می موس يقِی واگرن روحِ سادگی بسا بهچه

اکنون ه ما مهاين واقعي ت ک بگذارمي است... نبايد زناهبام خسن بگويد: زيرا موس يقی يک  یبگونه از خود چه

، عرِص ش  اایِ نگ. عرِص ج مان کندکنمي گمراهِ گرایي زندگی میواپسدروِن  گرایيِ واپسدر  درست هادِت میل 

                                                            

1 posthumous  

 نويِس فرانسوی.(، درامJean Racine  /۱911-۱961ژان راسني ) 2

 کرد.می اکرِی ابروک که در ايتاليا دوره (، نق اِش Claude Lorrain  /۱9۷۲-۱911لکود لورن ) 3

4 swan-song  

 آ مده است. "existence, or nuisance"ِی انگليیس در ترمجهِی آ زار( در آ ملاین. )مايه Unwesen( و گوار، رسشت) Wesenااِی واژهای اب ابزی 5
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 بسا، در واقع، ارنی مهچون ارِن واگرن رااِی اکمِل وضعي ِت کنویِن اروپا، چهپردهميان رسشِت اين  1،ساالرپاپ

د. آ ملانيان ای را براِی آ ن تضمني کنگذر آ يندهکه از اين رهايری کند ات شکوای انگهاین به دست آ ورد، یب آ ن

 ند...ای ندار خوِدشان آ ينده

  

                                                            

1 ultramontane martyrdom 
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 ِنشينانما پاد

 

ِی ااِی گزاف، و در مهه، که در آ غاز من اب بریخ خطااا و ارزايیبدوس تاِن منمک ، دستِ ندشايد به ايد آ ور

 ؟ااِی خشیصداند از کدام جتربهکه میــ  ، بر اين هجاِن مدرن جهوم آ وردم. منخشیص اميدوارمهچون  مورداا

ِی يک پُرِی گرِی والاتر، مهچون نشانهِی يک قدرِت انديشهنوزدمه را مهچون نشانهِی بدبيیِن فلسفِی سدهــ 

من بينِش ــ  فهميدم،ِی ايوم، اکنت، و اگل ايفته شده بود، میچه در فلسفهتِر زندگی نسبت به آ نپروزمندانه

ِی ترين ش يوهارترين، و خطرانکانگاش مت، مهچون ارزمشندترين، واالتبمان میترين ثروِت فرانِگ را عایل تراژيک

ش. من به طوِر اامنند موس يقِی واگرن را ُمجاز نعمتِ -و-انزاش، مهچون وخلریج؛ ویل مهيشه، بر زمنِي فراواین

ِی خودم تفسر کردم، يعین مهچون بياِن قدرمتندِی ديونوسویِس روح؛ من ابور داش مت که در آ ن به ش يوه

ن يک نروِی خنس تنِي زندگی، که براِی عرصاا رسکوفته بوده است، رساجنام ش نوم که اب آ  ای را میلرزهزمني

ِی آ ن به لرزش انمد در نتيجهچه اکنون خود را فرانگ میکه شايد متامِی آ ناعتنا به اينکند، یبخود را آ زاد می

ــ  ارزاین کردمر هاوئطور پيدا ست که من چه را به واگرن و شوپن افتد. پيدا ست که من چه را بد فهميدم، مهني

: يددرساِن زندگِی فرازنده اي فروشونده گِر ايریدارو و چاره توانرا می، یاخودم را... ار ارنی، ار فلسفه

و آ انین بران وجود دارند: در يک سکنند. ویل دو گونه از رجنبران را مسمل  فرض میاا مهيشه رجن بردن و رجنآ ن

راژيک در مورِد اندازی تبرند، که ارنی ديونوسویس و به طوِر اامنند بينش و چشمزندگی رجن میفراوایِن که از 

رايِی برند، که آ رامش، سکون، دزندگی رجن می هتيدس یتِ و در سوِی ديگر، آ انین که از ــ  خوااند،زندگی می

زندگی از  ینِ س تاکنيخوااند. ارن و فلسفه را می به دسِت  هآ وردخلسه، تش ن ج، و مس یِت فرامهگر نه  وآ رام، 

ـ  خودش ِی وگانه!... واگرن درست اامننِد شوپنهاوئر اب نيازمندِی دهتيدس تاینترين نوعِ خلسه براِی چنني اوس ناکـ

نشيناِن من رو پادکنند؛ آ انن از اينمی اشکنند، آ انن بدانمآ انن اردو زندگی را اناکر میــ  خواندِی اخر میگونه

 امِر اولناک یِ تنها منظره، خدا و مرِد ديونوسویس، شايد نهتوانگرترين است شارِی زندگیدر رس که آ نــ  اند.

گری، فروپایش، و اناکر را بر خود روا ويران نعمِت -و-انزاولناک، و ار  کردارِ برانگزي، که حت ا و پرسش

بيعت ا ابش ند، چنان که در ط شوند که گویي روانگزي چنان پديدار میحس و نفرت، یبرشيراب او ــ  دارد،می

تواند ابغی که از دِل ار بياابین مهچنان میــ  آ مِد رسشارِی نروااِی زااي و ابزآ ورندهمهچون پییــ  منايندمیروا 

، در دگی را دارندترين زنکه هتيدستآ اننبرند، که بيش از مهه رجن می کساینانبوه بيافريند. در سوِی ديگر 

چزيی که امروزه ـ ـ جویي، و نيکواکری، صلحخویينرمترين نياز را به بسا بيشر معل، چهانديش يدن و مهچنني د
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، يعین اميرانست براِی ب خدایي ويژگِی متامدارند: در صورِت اماکن، به خدایي که به ــ  شودانساني ت خوانده می

 ا براِی ابلهانيک مفهوم، حت  ِه در جايگاپذيرِی وجود ؛ به منطق نزي به مهني شلک، به فهمخبشرس تگاریيک 

دي ت و اند؛ کواته، به حمدو تبهگنان مهگی « ااِی زيباجان»، و «ابورانايده»منا، اامننِد س نخ« آ زادانديشانِ »ــ 

اندک کند... به اين ش يوه من اندکجاز میرا مُ ختدير بينانه که  ااِی خوشزدایي در افقِی گرم و اراسحموطه

ای نها گونهِی اامنند مس يحی را، که، در واقع، ت ر، ضِد يوانیِن ديونوسویس، را بفهمم؛ به ش يوهآ موخمت که اپيکو 

ت«کندمیسعادمتند اميان »اش، اپيکوری ست، که، اب آ موزه حتق ق  ات جایي که ممکن استابوری را ، اصِل ل 

ش ناسان وانِی ر تر از مههرسد... اگر چزيی پيشکردارِی خردمندانه میکه به فراسوِی راستات اينــ  خبشدمی

که در گرِی وارونه نتيجهِی گرترين گونهگرترين و حيهلااِی من براِی آ ن خستداش ته ابمش، اين است که چشم

ه را، از آ رمان اش را، از کردار کنندآ فريننده گری از اثرتر اند: نتيجهداند تزيبنيترين خطااا رخ میآ ن بيش

ــ  را. رواِی پِس پشِت آ نفرمان نيازمندیِ گذاری ِی انديش يدن و ارزشرا، از ار ش يوه نياز داردکیس که بدان 

جا در اين از زندگی نفرتگرم: آ اي گذارِی اصیل را به اکر میدر مورِد ارنمندان از ار نوع، من اکنون اين فرق

وبر نفرت: گر شد، در فلزندگی؟ در گوته، براِی مثال، رسشاری آ فرينش رسشاریِ گر شده است، اي رينشآ ف

اِی پاساکل، فلوبر، ويراسِت اتزه بر مهواره فلو : »در ابطن قضاوِت غريزی اين يک ارنمند اب جايگاهِ در  ام 

کرد، درست نوشت خود را شکنجه می او به انگامِ  1«...چزي استمهه اکرانگزي است، انسان ايچ است، نفرت

« یخودخواا» آ انن احساِس يک از ايچــ  کردطور که پاساکل به انگاِم انديش يدن خود را شکنجه میاامن

 .نزي اصِل تبهگین، خواسِت پااين در ارن و در اخالقــ  «گذری-خويش-از»کردند. منی

 

  

                                                            

1  Flaubert est tonjours haïssable, l'homme n'est rien, l'oeuvre est tout. 
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 تعل ق داردکجا  بهواگرن 

 

خوق است:  ایلِ عِی ترين فرانِگ اروپا و مدرسهترين و پالودهحت ا در زماِن کنوین فرانسه مهچنان کریِس معنوی

براِی مثال، اي ارکیس که  1،رددوچيه تسايتونگنُ را بيابد. « ِی خوقفرانسه»گونه اين ابيد بداند که چه آ دمویل 

گِی آ ملانياِن ویل من، در مهسايــ  بيندرا می« بربراا»گرد، در فرانسواين گوِی خود هبره میاز آ ن به عنواِن خسن

هشامیل در جست سه تعل ق دارد فران آ ن کس که به ابيد آ زاد شوند... آ ن« بردگان»ام، جایي که  س ياهِی وجوِی قار 

م میشامر ابش ند کساین که آ ن فرانسه در آ ندارد: شايد اندکهان نگه میخویب پن خود را به زيد، ايبد و میاا جتس 

جان ابور، افرسدهايستند، بریخ از آ انن رسنوشتو افزون بر اين شايد مرداین استند که بر اس توارترين پااا منی

 ه ساختگی ابش ندآ ن را دارند کبلندپروازِی که  پراس ته اند، کساین-انزپرورده و زايده-و بامير اند، و بریخ زايده

ِی ویل آ انن در دارایِي خود متامِی تعایل و ظرافیت را دارند که انوز در هجان ابیق مانده است. در اين فرانسهــ 

سان بدان ِی خود است ات در آ ملانتر در خانهِی بدبيین ست، شوپنهاوئر اکنون بيشروح، که مهچنني فرانسه

که اکنون دو ابر ترمجه شده است و ابِر دوم به طرزی س تودین، چنانز بوده است؛ اثِر اصیِل او مهکه ارگ

طور بود، اامنمد آ  پيشدمه که شوپنهاوئر را به زابِن فرانسه خبوامن )او در مياِن آ ملانيان يک اکنون ترجيح می

نجه دارند(. انگش تاین ندارند، آ انن تنها پ  از بيخن آ ملانيان انگش تاین براِی ما ندارند، آ انــ  آ مد امکه من يک پيش

ت ای از گوشبه کنار، کیس که از ديرابز پارهــ  خوانندمی 2ِی س تودینکه در پاريس او را ااينهــ  اايرنيش ااينه

نه اب گو داند که چهداِر آ ملاین چه میتِر فرانسه شده است. گاِو شاختر و پراحساسو خوِن شاعراِن غنایِي ژرف

اايش، بسا اب دستچه آ دمرساجنام، در مورِد ريشارد واگرن: ــ  چنني رسش یت رابطه برقرار کند! 3اایِ لطافت

 مناسب براِی واگرن است: موس يقِی فرانسویخاِک اايش، اين را فراچنگ آ ورد که پاريس و شايد نه اب مشت

اکنون به قدِر اکیف مهــ  شود،تر میداد، واگرنیبه خود شلک می 4«روحِ مدرن»اب نيازااِی  ترارچه اامانگ

یِ  د کهحمِض واگرن بو  رشارِت اين ــ  کند اشراهگمجا اينخوِد واگرن در که  بگذاردنبايد  آ دمــ  کند.چنني می  تقال 

اند از، براِی تو یريشخند کرد... اب اين حال واگرن در آ ملان تنها يک بدفهمی ست: چه کس مرا  ۱۷۱۱پاريس در 

ااِی اب اين حال، اين واقعي ت براِی ارکیس که اب جنبشــ  ؟در فهِم واگرن تر ابشدمثال، قيرِص جوان انتوان

                                                            

1 Norddeutsche Zeitung 

2 l’adorable Heine 

3 delicatesses  

4 l’âme moderne  
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ی اب مه دارند. ماند، که رمانتيسِم فرانسوی و ريشارد واگرن پيونِد تنگاتنگفرانگِی اروپایي آ ش نا ست يقيین ابیق می

 هجایندیِب اخنس تني ارنمنداِن اروپا که يک فرانِگ ــ  ِی ادبياتشان، زيِر سلطهاایِ اا و گوشمهگی، ات چشم

اِن اا و ارناا، مهگی رسسپردگآ مزياِن حسنويس ندگان، شاعران، ميانگران و درمه خود ترِشانبيشــ  دارند،

مهه اکشفاِن دانده، اب ايناکن، اکشفاِن بزرگ در قلمرِو امِر والا، و نزي اکشفاِن بزرِگ امِر زننده و تمنایيحالت

گری، در ارِن ويرتين، مهگی داراِی اس تعدادی بس فراسوِی رگذاری، در منايشاثتر در قلمرِو بزرگ

کند، ته میکند، ش يف چه اغوا میآ نانگزي به ار ايیِب مغا،  اب دستويرتوئوزاایي به ار معنــ  شان،اایِ نبوغ

 انگزي، امرِ شگفت مادرزاِد منطق و خطِ راست، آ زمنداِن امِر بيگانه، امرِ آ شوبد، دمشناِن د، اي میدار وامی

رواز، و پ-امان، بلندیب-خطرگر، شکومهندانه-. در لک، نوعِ جعوالنهفهمو  ااِی حس  ِی افيوناولناک، و مهه

« ارنمند»مفهوِم ـ ـ است تودهِی که سدهــ  شانای از ارنمندان، که انگزير بودند خنست به سدهابالکش نده-بلند

 ...باميررا بياموزند. ویل ارنمنِد 
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 آ وِر پارسایيپيام مهچونواگرن 

 

۱ 

 ؟بَُودآ ملاین  اين مه ــ 

 ؟پُرَدمااِی جيغاز دِل آ ملاین اين برآ مد 

 ؟دريدن از مه اين خويشت از تِن آ ملاین

 ،دست ايزيدن کشيشان اين چونبَُود آ ملاین 

 ؟ حس برانگزييدن کُندربه بوِی گنِد  ينو 

 ،درنگيدن و لنگيدن، ش تابيدن بَُود چونني و آ ملاین

 ؟آ ونگيدن وکردن ودونِگ شک رين نگدَ  سانبدين

 ،انقوِس آ وهزنِگ راابه،  یِ مغزهاين 

 ؟...خويِش يکرس ايوهمينوِی یبگيجِی  اين

 ؟بَُودآ ملاین اين مه ــ  

 ...ات اين زمان پاِی در ِاس تاده ايد! بگريد در نگر

 1.زابن از رم یب کيِش  مر ــ ،بش نويد رارم چرا که 

 

۲ 

اني ت  ِی اصيل، ديگر در تضاد نيستند؛ ار ازدواجِ درست، ار ماجراِی عاشقانهاب يک رضورتبهپارسایي و حس 

 راس یتجا که بهرو نيازی نيست که اين تضاد، آ نخبتانه به ايچخوش ايس تد. ویلدر فراسوِی چنني تضادی می

 استر تر، تر و رسخوشدرستمک در مورِد آ دمياِن تنبسا دستِ وجود دارد، تضادی تراژيک ابشد. اين چه

 ی بشامرند،شان مياِن فرش ته و حيوان را دليیل عليِه زندگرو مايل نيستند ات حالِت نوسایِن تعادلِ ابشد، که به ايچ

نني ای ديگر ايفته اند. درست چ شان، اامننِد حافظ و گوته، در آ ن حت ا جاخبهشان، اومشندترينِ ترينِ بهــ 

ِی برگش تهکشاند... ویل اگر، از سوِی ديگر، آ ن جانوراِن خبتتضاداایي ست که آ دمی را به سوِی زندگی می

را  ند، بس يار آ شاکر است که آ انن در آ ن تنها ضِد خودتوانند ترغيب شوند ات پارسایي را بس تاي سرسه می

                                                            

 .پارزيفالای ست به اپراِی اين پاره طعنه 1
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ر کرد که اب چه خرخر و و آ ه، میــ  س تايندمیبينند و می ضاِد دردانک و اامن تــ  انگزيي!مغ واتِب تبتوان تصو 

ر اش درآ ورد و بقصد داشت ات به موس يقی شکواگرن در آ خرين روزاايش یب زائدی که ريشارد رسارس

 جاِی آ ن است که اين را بپرس مي.راس یت براِی چه اديف؟ بهد. اش آ ورحصنه

 

6 

)افسوس،  انهردم« سادگِی روس تایيِ »توان از آ ن پرسِش ديگر خودداری کرد: واگرن را اب آ ن جا، البته، منیدر اين

 چنان ابچاره و جوانِک داایت، پارزيفال، که او رساجنام موف ق شد ات (، آ ن ش يطاِن یبانهبس بس يار انمرد

ی  راس یتبهچه؟ اين پارزيفال را ــ  ای از او يک اکتوليِک رومی بسازد، چه نسبیت بودِی موخاينهش يوه ابيد جد 

ريد لکر نزي خمالفت کمن، گوتفخنديده اند رو مايل نيس مت که اب آ ن مردماین که بر او گرفت؟ زيرا من به ايچ

ن واگرنی از اساس يک شویخ بوده ابشد، مهچوپارزيفاِل که بسا آ رزو کند کرد... آ دمی چهبسا چنني منیچه

رخور، اب ما ای شايس ته و درسا خواس ته بود اب آ ن، به ش يوهگفتاری اي درامی طزنآ مزي، که واگرِن تراژدیپیی

دِی ترين پاروانهگوشترين و ابزی، يعین، از راِه درخشانتراژدی اببدرود بگويد، و نزي اب خودش، و فراتر از مهه 

شلِک ضِد رين تامحقانهخوِد امِر تراژيک، پارودِی جدي ِت زميین و رجنبارِی زميیِن اولناِک آ اثِر پيشني، پارودِی 

ِی يک مايهِی اعالِی درونمنونهپارزيفال رس گذارده شده است. زيرا طبيعت بودِن آ رماِن زاد که رساجنام پشتِ 

ون ، مهچيشاوج بر خو -به-ِی هنایِن ارنمنِد رس يدهون خندهرا مهچ پارزيفالاپرت است... آ اي قرار است 

 ارنمندانه دست ايفته است، بفهممي 1دگریِ که رساجنام به آ زادِی ارنمندانه و هجاناش، اينترين پروزیبزرگ

که  ا آ رزو کندبسکه گفته ام، آ دمی چه؟... چنانخبنددخويش  گونه برداند چه که میو واگرن را، مهچون کیســ 

ی چنني ابشد: از چه رو ابيد اب يک  که ندارمي )چنانراس یت ابيد چنني بپ رابطه برقرار کرد؟ آ اي بهپارزيفاِل جد 

اني تِی نفرِت ديوانهفرآ ورده»واگرن پارزيفاِل کیس به من گفته است( که  است؟ نفريین  «وار از فهم، خرد و حس 

حی، ااِی باميرگونه، مس يارتدادی و ابزگش یت به آ رمان بر حس و خرد در يک نََفس، در فوراین از نفرت؟

که ات پيش  ارنمندی برچيدِن خويش از سویِ و  نه گفت به خويشانديشانه؟ و رساجنام، بدتر از مهه، اتريک

اني تاش، براِی ضِد آ ن کوش يده بود، يعین براِی معنوي تاز آ ن، اب متاِم قدرِت اراده شی به ارِن خب خبشی و حس 

 تنها به ارِن خويش، که مهچنني به زندگِی خويش. بياييد به ايد آ ورمي که واگرنش به ابالترين درجه؟ و نهخوي

اني تِ »هناد. عبارِت فوئرابخ، شویق پا جاِی پاِی فوئرابخِ فيلسوف می-و-روزگاری اب چه شور ، در « ساملحس 

وِدشان آ انن خــ  گوِش بس ياری از آ ملانياِن ديگر که درااِی سوم و چهارِم اين سده در گوِش واگرن، مهچنانداه

 ديگری تر چزيِ سالانداز شد. واگرِن کهنخبش طنني، مهچون الکمی رس تگاریــ  انميدندمیجوان را آ ملانياِن 

، فرت از زندگین... آ اي بياموزاندخواست چزِي ديگری رسد که او رساجنام میمک به نظر میبود؟ زيرا دستِ  آ موخته

گری، ده از حيهلآ کن ست اثریپارزيفال توان ديد، در او چرگی ايفت؟... زيرا چه در فلوبر میننِد آ نما

                                                            

1 Other-worldness  
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زيیش به ضِد ِی پارسایي انگموعظهــ  بد.؛ اثری نيازااِی زندگیدر دمشین اب پيش سازِی هناینتوزی، و زار کني

 بيند بزيار ام. منی اخالقرا اتِک حرمِت پارزيفال ماند: من از ارکیس که طبيعت ابیق می
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 گونه از واگرن راایي ايفمتچه

 

۱ 

ااِی جش نواره، قلِب من اب واگرن بدرود گفته بود. من اتِب ايچ ، در زماِن خنس تني منايش۱۷۱9در اتبس تاِن 

انگزيد ارِی مرا برمیبزي  چهچزِي دوهپلویي را ندارم؛ و از انگامِ ابزگشِت واگرن به آ ملان، او گام به گام در برابِر ارآ ن

حت ا در برابِر هيودس تزيی... در واقع، وقِت آ ن رس يده بود که بدروِد خود را بگومي: خيیل ــ  رس فرود آ ورده بود

 رس يد، ویل در حقيقت يک تبهگِن پوس يده واش را ايفمت. ريشارد واگرن، که پروز به نظر میزود دليل

ای اب ده و آ شفته، در برابِر صليِب مس يحی به زانو درآ مد... آ اي ايچ آ ملایننوميدکننده شده بود، انگهان، درمان

ِی اولناک را ببيند؟ آ اي تنها من بودم که از آ ن ای در وجدان، نبود ات اين منظرهاایي در رس، اي مهدردیچشم

اده بودم پرتو ش هنرس ديگر بس بود، رخداِد انمنتظره، مهچون برِق آ خرخش، بر وضعي یت که پشتِ ــ  ؟رجن بردم

احساس  انگزي گذش تهآ يندی که ار کیس که اناش يار از دِل خطری اراسو نزي بر آ ن وحشِت پســ  افکند،

از بامير،  تر رفمت، به لرزه افتادم؛ اندِک پس از آ ن بامير بودم، چزيی بيشکند. انگامی که اب تنهایِي خود پيشمی

ردماِن مدرن خبشی به ما مِی آ ن چزياا که انوز براِی الهاميوس ته از مههااِی پ خس ته از نوميدیــ  :خس تهيعین، 

 زوینِ فابیق مانده بودند، از نرومندی، اکر، اميد، جواین، و عشق، که بر ابد رفتند از ار سو؛ خس ته از 

يکی از  گر برابِر ديجا يکشدگِی وجدان، که در اينابورانه و نرمِی ايدهار دروغينگاز  برآ مدهِی آ شوبهدل

پس حمکوم که زيننايــ  امانتر از مهه، خس ته از اندوِه يک ترديِد یبدلرترينان پروز شده بود؛ رساجنام، و نه مک

گرن کیس ابمش. زيرا من جز ريشارد واتنها تر تر خوار بشامرم، ژرفتر بدگامن ابمش، ژرفژرفاز پيش بودم ات 

 آ ملانيان بوده ام... [براتفتِ ] به حمکوم مهوارهرا نداش مت... من 

 

۲ 

داد، و چه مرا رجن میارآ نبه سوِد خودم، و بر ضِد خشم،  یبپس، تنها، و مغگنانه بدگامن به خودم، نه زان

ِد متامِی دروغينگِی ای ايفمت که ضسان من دوابره راای به آ ن بدبيیِن دلرانهبدين برامي دشوار بود، موضع گرفمت؛

ری که ... آ ن پنهان و رضوامبه وظيفهــ  ،خودمکه بر من پديدار شد، راای به ابورانه ست، و نزي، چنانايده

ا به طرِز اين جب اِر دروِن مــ  د،آ يِی ما از اکر درمیکه رساجنام وظيفهانمی نداش ته امي، ات آ نبرايش  دير زماین

نداشِت کند، ار تصممِي انهبنگام، ار برابر پ روی اي راایي از آ ن را قصاص میاولناِک ار کوشِش ما براِی طفره
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خود اب آ انین که در شامِرشان نيستمي، ار کنشی اگر از قضا ما را از اکِرمان منحرف کند )ارچه مه که افتخارآ مزي 

ند. انگامی مان حمافظت ک گرِی مس ئولي ِت ويژهتواند از ما در برابِر خستا، ار فضيلیت که میو حت  ــ  ابشد(

و براِی خود کوش مي آ ن را به ار حنترديد کنمي، انگامی که میمان مان نسبت به وظيفهِی حقِ که مايل امي درابره

مان ابيد ایِ ااک! براِی تسکنيانگزي و اولنتر کنمي، پاخس مهيشه باميری ست. مههنگام شگفتساده

روِی ما نيست: يِش ای پ خواامي به سالمیت ابزگردمي، گزينهاا را بدامي! و اگر پس از آ ن میفرساترين اتوانطاقت

 از آ ن به دوش کش مي که ارگز پيش از اين کش يده امي...تر س نگنيابيد ابری 
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 گويدش ناس خسن میروان

 

۱ 

ر روی تبيشتر گزيده کسانِ و  موردااگوِی روح، به ش ناِس مادرزاد و غيبش ناس، يک روانارچه يک روان

نياز ین گری و شادماشود. او بيش از ار کِس ديگر به خستتر می، خطِر خفگِی او اب مهدردی بزرگآ وردمی

اولناک  ای اامره پيِش چشمِ خودچنني قاعده ااِی والاتر، قاعده است: داشتِ . زيرا تباای، فروپایِش انساندارد

ار  دربيش و مکابر اين فروپایش را کشف کرده است، و سپس ش نایس که يکاست. زجرااِی گوانگوِن روان

ا، را ابدی به ار معن« ديرِ -خيیل»انساِن والاتر، اين  انِب درویِن « شورخبیتِ »موردی در رسارِس اترخي اين 

افشاگر  ش نایس ترجيحیوبيش در ار روانخوِد او شود... مکفروپایِش ک روز عل ِت شايد يــ  کشف کرده است

م میاب انسان مهنشيینبراِی  د، که کند که او مهواره به درمان نياز دار توان ديد؛ اين فاش میااِی معمویل و منظ 

از دارد. ِن او ابر کرده است نيِی او، بر وجداپيشهااِی او، چه بينِش او، برشبه نوعی فرامویش و گريز از آ ن

د، او اب کناش روحِ او را تسخر کرده است. او در برابِر قضاوِت ديگران سکوت پيشه میترس از حافظه

د، دوست س تايندارند، میاست بزرگ میديده گونه جایي را که او ش نود که ديگران چهاعتنا میای یبچهره

ـ  دارند،دارند، و گرامی میمی کند. هان میااِی سطحی پن اش اب بریخ عقيدهاش را اب بياِن موافقتت ا سکوتاي ح ـ

دارِی ، به سهمِ خود، درست در جایي بزرگ«فرايختگان»که شود  اولناکچنان ِی وضعي ِت او شايد اين انسازه

در  راگداند یرا آ موخته است... و که مخوارشامرِی بزرگ  مهراه ابمهدردِی بزرِگ که او  بياموزندبزرگ را 

که يک خدا پرستيده شد، و خدا تنها يک حيواِن ــ  ،دادبزرگ چزيی بيش از اين روی  مورداایِ ِی مهه

 ست... ، نزي يک اکميایباکر، اثرو ــ  گو بوده استترين دروغمهواره بزرگ اکميایبچاره بود... قرابیِن یب

 ابزش ناختینه ک چنان پوش يدهشوند، ااِی خود پنهان میمردان، فاحتان، و اکشفاِن بزرگ در لباِس آ فرينشدولت

ِی آ ن است، اخرتاع نندهآ فري شود گفته می، که ِی آ ن استآ فريننده را کهنيستند؛ اثِر ارنمند، اثِر فيلسوف، کیس 

ند که از ای است چارهااِی کوچِک یبشوند، افسانهکه بزرگ داش ته می، چنان«گمرداِن بزر... »کند و بسمی

 است...راجي ِی قلب ااِی اترخيی رضِب سک هدر هجاِن ارزشــ  شوند،آ ن پس ساخته می

 

۲ 

ـ  براِی مثال، آ ن شاعراِن بزرگ، مهچون ابيرون، موسه، پو، لئوپاردی، الکيست، گوگول  اایِ کمن انمیجرئت منـ

این، یبدمدمیآ شاکرا مرداین ــ  تر را بربم، ویل آ انن را نزي در نظر دارمبس بزرگ پاره، منطق، پنج، حس 
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د پنهان اا نقیص ابيدر آ ن به طوِر معمولاایي که اعامتدی و اعامتد اند؛ اب جانزده در یبرس، و ش تابس بک

ای زايده افظهاز زمنِي ح بَرسوشانند، اغلب اب پرواِز گر شود؛ اغلب اب آ اثِرشان از يک آ لودگِی دروین انتقام می

گ، اين ارنمنداِن بزر آ ور اندعذابچه ــ  مردابابوراین در مهسايگِی ، ايدهاندفرامویش  وجویِ در جست سامل

ا مهه ابر به رسشِت آ انن پیی برده ابشد... م، براِی آ ن کس که يکیشده به طوِر لک-خوانده-ااِی والاترو انسان

ه بنِي هجاِن رجن است و افسوس، مهچنني، آ مادتوان فهميد که تنها از زن )که هنانمايگان امي... میاواداِر ميان

ی فراسوِی تواانیيرساین و جناتبراِی ايری ااِی مهدردِی چنني آ سان آ ن فوران آ انناايش( است که خبشی ات حد 

 ارضاگرانه را-خود و کنجاکوانه، تفسرااِی گذاراحرتامِی کنند، که توده، بيش از مهه تودهکران را درايفت مییب

 ارفريبد: زن خوش دارد ابور کند که از عشق اش میرا در مورِد قدرت کند. اين مهدردی خودابِر آ ن می

ترين ا بهبرد که حت  ش ناسد پیی میکه دل را میاو ست. افسوس، آ نِی ِی ويژهخرافهاين ــ  اکری ساخته است،

عا، و خطااکر استو ژرف که ات آ نکند ويران میتر گونه بيشکه چهــ  ترين عشق نزي چه فقر، درمانده، پرمد 

 جنات خبشد...

 

6 

 

اند رجن بربد تو ژرفایي میچه اب  آ دمکه اينــ  ژریف رجن برده استآ شوبه و غروِر معنوِی ار انساین که بهدل

را به  ، که او رساپا آ کنده از آ ن است و رنِگ آ نیاداندهآ ن يقنِي تاکنــ  کند،ِی او را تعيني میوبيش رتبهمک

ن کس ترين و خردمندتريکه زيرکداند از آ ن می بيشاش بریکه او در فضيلِت رجنخود گرفته است، اين

ايچ از ام ش»ِی او بوده است، که ااِی دور و اولناِک براِی او آ ش نا و در حمِک خانههجانکه تواند بداند، اينمی

 وری، مرِد آ گاه، مردی کهِی بينشاين غروِر معنوِی خاموش، اين رسافرازِی مرِد برگزيده«... دانيداا منیآ ن

مس اب دس تاِن گس تاخ و تر وبيش قرابین شده، مهه گونه نقاب را براِی در امان داشِت خويش از متامک گر، و به ح 

 ازد.سکند؛ جدا میايبد. رجِن ژرف والا میبری مهپاِی او نيست، رضوری میچه در رجنطوِر لک ی، از ار آ ن

گرد، ااِی نقاب اپيکورگرایي ست، و نوعی دلرِی منايشِی خوق، که رجن را آ سان میترين صورتيکی از پالودهــ 

ای استند که از شادی هبره «مرداِن شاد»کند. اک و ژرف است را از خود دور میچه اندوانو ار آ ن

ای «اِی ااِل عملاخان»که بد فهميده شوند. خوااند میآ انن ــ  شوند،گرند، زيرا، به خاطِر آ ن، بد فهميده میمی

کند که خشص لمی چنني القا میخبشد و زيرا روحِ عای شاد به آ انن میگرند، زيرا جلوهاستند که از عمل هبره می

وری ااِی آ زاد و جسگرِی اندرس یت بکشانند... جانکه ديگران را به نتيجه خوااندمیآ انن ــ  سطحی ست

ن مورِد مهلت ايــ  چاره انداایي شکس ته و یباستند که خوش دارند هنان کنند و اناکر کنند که در بنياد دل

 ــ ابشد. يقيین-زايدهقاِب دانشی انشاد و بسا نگاه خوِد بالات چهاست: و آ ن
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 گفتارپیی

 

۱ 

يس مت. ااِی ديگر مديون ن ِی سالام بيش از مههااِی زندگیترين سالاغلب از خود پرس يده ام که آ اي به خست

داِز يک انچه رضوری ست، اگر از بلندا و از چشمآ موزد، متامِی آ نترين رسشِت من به من میکه دروینچنان

عشق يد بدان اتب آ ورد، اب تنها نبايد آ ن را آ دمــ  نفسه سودمند نزي است،نگريس ته شود، یفبزرگ اقتصاِد 

و در مورِد باميرِی ديرپامي، آ اي من به طرزی ــ  ترين رسشِت من است.اين دروین 1... عشق به رسنوشت:بورزد

نان را مديوِن آ ن ام، چ والاتری ؟ من سالمیِت امات به سالمیت مديون نيس مت تربه آ ن بيش انپذيروصف

ا رجِن بزرگ ... تنهام را مديوِن آ ن اممن مهچنني فلسفهــ  شود!تر میکشد قویاو را منیای که اب ارچه سالمیت

سازد، رمیب يوای را از دِل ار ايکسکه  بدگامیِن شديدآ موزگاِر  مهچونِی واپسنِي روح است، است که رااننده

آ ن ــ  ستست...تنها رجِن بزرگ االفبا  پيش از آ خرينِ  ای راس تني و درست، که حرِف يکی مانده به آ خرِ ايکس

ا وادار که ما فيلسوفان ر ــ  بََرد،شومي، که زمان میرجِن ديرپا و آ رام که در آ ن گویي اب چوِب تر سوزانده می

پوشاند، یچه مآ ن اررسش یت، نيک اراعامتد،  ارمان فرو شومي و خوِدمان را از کند ات به ژرفناِی واپسنيِ می

ا بنا کرده امي. من اتر انساني ِت خود را بر آ نبسا پيشميانگيین خالص کنمي، چزياایي که چه ارمالميت، و  ار

ه اب کند... چه بياموزمي کمیتر ژرفدامن که ما را ویل می«: هببود خبشد»ترديد دارم که چنني رجنی ما را 

 آ ن اندی رفتار کنمي که، ارچه امنندِ مان اب آ ن روايرو شومي، و امان، و نروِی ارادهغروِرمان، خوارشامریِ 

س یت، به سوِی گرد؛ چه از رجن به سوِی ني گرش انتقام میخسیت شکنجه شود، اب زابِن بدش از شکنجهبسا بهچه

ـ  اعتنا پس کش مي؛براندازِی خاموش، کرخت، و یب-، و خودفرامویش-واگذاری، خود-خود ااِی ريناب چنني مت آ دمـ

فراتر از ـ ـ ،تربيشمناِد شود، اب چندين پرسشچرگی مهچون انساین ديگر پديدار می-دراز و خطرانِک خود

ار تر از ر، و مخوشانهتتر، رشيرانهگرانهتر، خستژرف تر،بيش پرسشی کند پسکه زيناينای به مهه، اب اراده

مس ئهل يک ه بست؛ زندگی خود ... اعامتد به زندگی از دست رفته اکرده اندپيش از اين ارگز بر زمني  چهآ ن

زده، امتخشیص افرسده، جغدی م رضورتبهگذر از اين ره آ دمابشد که ارگز ابور ندارمي که ــ  شده است.بدل 

                                                            

1 amor fati  
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شق ع به ساین ديگر مس ئهل تنها اين است که او ــ  شود! حت ا عشق به زندگی نزي انوز ممکن است،می

 انگزيد...ما را برمیورزد... عشق به يک زن است که ترديدااِی می

 

۲ 

از  ،اایي. آ دمی از دِل چنان مغاکدومخویق ــ  ترين چزي اين است: آ دمی از آ ن پس خویق ديگر دارد،غريب

اس آ يد،، دوابره به دنيا میبدگامیِن شديدمجهل مغاِک  ر، و رشيرتر، تدر حایل که پوست انداخته است، و حس 

تر، اب ِی چزيااِی خوب، اب طبعی رسخوشتر براِی مههاب زابین لطيفتر براِی شادی، شده است، اب خویق به

اين بوده  چه ارگز پيش ازتر از آ نوارتر و صد ابر پراس تهتری در شادی، کودکگنااِی دومني و خطرانکیب

 نزي.

انین آ   رنگ، کهآ ور، خاِکانگزي است، اامن خش نودِی زخمت، ماللخش نودی چه نفرت آ دمپس براِی آ ه، زين

ت می فهمد! آ ن را می به طوِر معمولما،  یِ چرهِی ثرومتند و ِی ما، طبقه«فرايخته»ِی برند، طبقهکه از زندگی ل 

ره-چه رشيرانه اکنون به بوم ِی ارن، وس يهلو شهرونداِن کنوین )به« فرايخته»ای که مردماِن بوِم عظمِي ابزاِر ماک 

د گوش برس ن« خش نودِی معنوی»داند ات به ابِت اللکی( بدان تن میکتاب، و موس يقی، و اب ايرِی مرشو

وِی غوغاِی رمانتيک و اياا یِ مههآ زارد، گوِش ما را میقدر چهِی تئاتر اکنون دامي! فرايِد شور بر حصنهمی

ل( چه و اش به امِر برين، متعایل، انمعقدارد )به مهراِه اشتياقاش میِی فرايخته دوستاش که تودهاوس ناک

، آ ن برمي، انوز به ارنی نياز دارميِی نقاات به رس میبيگانه شده است اب خوِق ما! نه، اگر ما، که در دوره

، ماننِد ، کههدردرس، خداگونه ساختخندآ مزي، آ سان، انپايدار، خداگونه یبارنی ريشــ  است ديگرارنی 

راِی ارنمندان! تنها باتر از مهه، ارنی براِی ارنمندان، شود! فر ابر پديدار مییب آ سامینپرتوی انب، انگهان در 

تاِن شادی، دوس  ارگونه ايبمي که چی براِی آ ن پيش از مهه رضوری ست: شادی، تر درمیما از آ ن پس به

د آ موزمي که خوب از ايقدر میپس چهدانمي، ما دااناين: آ ه، از اينمن!... ما اکنون چزياایي را خيیل خوب می

ِن دشواری دوابره در مسرااِی آ ن جواانمان: ما بهِی آ ينده، ماننِد ارنمندان!... و درابرهندانميکه خوب بربمي، 

رسه ند، و يکگر اا را در آ غوش میاندازند، تنديسمرصی ايفته خواامي شد که ش بانگاه معبداا را به خطر می

ارند و شوند پرده بردارند، آ ن را به منايش بگذه میخوب پنهان نگه داش ت اایِ دليلچه به خوااند که از ارآ نمی

انن در ، اين جنوِن جوا«حقيقت به ار هبا»در روش ناِی مطلق بنهند. نه، اين خوِق بد، اين خواسِت حقيقت، 

ی، زايدی شاد، براِی ما انخوشــ  عشق به حقيقت آ يند شده است: ما براِی آ ن زايدی ابجتربه امي، زايدی جد 

ِی روِی آ ن ماند انگامی که پرده... ما ديگر ابور ندارمي که حقيقت حقيقت ابیق میژرفزايدی  زايدی زيرک،

 ار چزي نبودن، در یِ ما به قدِر اکیف زيس ته امي ات به اين ابور برس مي... مش تاِق ديدِن برانهــ  شود،کنار زده می

هميدِن رود. ف این از نزاکت به شامر می، اکنون نش«ندانست»جا حارض نبودن، ار چزيی را نفهميدن و مهه

جا حارض راست است که خداوند مهه»دخرتِک از مادرش پرس يد،  1چزي است...خوار مشردِن مهه چزيمهه

                                                            

1 Tout comprendre—est tout mépriser… 



35 
 

 آ ن خود را ای که طبيعت ابرشم بهابيد  آ دمتذک ری به فيلسوفان!... ــ  «رشمانه است.کمن یباست؟ فکر می

زین ست که  . شايد طبيعتبگذارد ترااِی گوانگون پنهان ساخته احرتاِم بيشيقيینیباا و در پِس چيس تان

ين ست؟... آ ه از ابوبو اایي دارد؟... شايد انِم او، به زابِن يوانین، دليل ااِی خودبراِی نشان ندادِن دليل

و پوس ته  ه در سطح و چني! براِی آ ن ادف رضوری ست دلرانزندگی کنندگونه دانستند چهيواننيان! آ انن می

 را ابور داشت! اين يواننيان مردماین املِپ ظااراا و متامِی اا و نوااا و واژهماندن، ظاار را پرستيدن، صورت

گردمي، ما ماجراجوايِن روح، که به بلندترين و جا ابزمنی... و آ اي ما درست بدانژرفا رسِ از ــ  سطحی بودند

به جا جا پراموِن خود را نگريس ته امي، ما که از آ نصعود کرده امي و از آ ن کنوینِی هِی انديشترين قهل  خطرانک

بر اا؟ و درست اا، نوااا، و واژه؟ آ اي ما از اين جنبه يوانین نيستمي؟ پرستندگاِن صورتپايني نگريس ته امي

 ؟...ارنمندــ  فضيلِت آ ن یِ پايه

  



36 
 

 


