
 

 

 1روشنگری برای کودکان

 2آثار رادیویی

 (1930) ات جادوگریمحاکم

 والتر بنیامین

 

 ی شاهد عبادپورترجمه

 

و خطرناکی که به تنهایی  خبیث؟ زن جنگلی ایداندیشیدهباره چه اید. و در ایننخستین بار در هنزل و گرتل از زنان جادوگر شنیده احتماالً

ی مهربان چگونه است، از کجا ها با شیطان یا خدای آنرابطهاین که  فهم مسلما. قرار نگیریمسر راهش کند و بهتر است زندگی می

 و اندکردهباره اندیشه در اینشما  چونهم ها نیز در طول قرن هاانسان. تان دشوار نبوده است، برایدنکند و چه نمینکنچه می ،اندآمده

هر چند بسیار کم سن و  ،طور که کودکاناند. اما همانبه جادوگران اعتقاد داشتهها نیز ها باور دارند آنهمچون کودکانی که به افسانه

کامال سحر و جادو را رسند که می باوربه این به ندرت  هانیز در طول قرن هاآدم، کنندبنا میبر اساس افسانه به ندرت را  دنیایشان ،سال

کفایت بر سینه و در، شمایل قدیسی یا در نهایت طلسمی زیر لباس  برعالمتی ساده، نعل اسبی برایشان شان کنند. زندگی روزمرهوارد 

مسیحیت نیز تغییر چندانی نکرد، به هر حال  ظهورو با  بود چنین باستاندر دوران خود در برابر سحر و جادو محافظت کنند. از  اکرد تمی

لزومی دیگر و انداخته بود  دوزخمسیح بر شیطان غلبه کرده و او را به  .باور نداشت هح خبیثبه قدرت اروامسیحیت  چونزیاد.  چنداننه 

چون نیز وجود داشتند، در آن زمان زنان بدنامی هر چند حداقل مسیحیت اولیه بر این باور بود. پلید بترسند. نیروهای پیروانش از  نداشت

                                                           
 اثر( برگزیده است. 2۸ای از این آثار ). عنوانی که رولف تیدمان برای گزیده 1
برای  1۹۳۳تا  1۹2۷ی رادیویی که از برنامه ۹۶( اندیشیده است. از مجموع Kinderphilosophie« )ی کودکانفلسفه»والتر بنیامین از نخستین کسانی است که در باب   2

 ویرانی پرتغال، یزلزلهاثر باقی مانده است. در هر یک از این آثار به مورد تاریخی مشخصی پرداخته شده است از جمله  ۵۶رادیوی برلین و فرانکفورت نوشته و ساخته است متن 
 و غیره.  برنج معادن بازی، اسباب هایموزه ها،کولی و زنانراه سرگذشت پمپی،



 

 

ه آنان بیشتر احساس نداشت و نسبت بها کسی اعتقاد چندانی به نیروی جادویی آن ، لیکنمعروف بودند گان کفرالهه بهکه هایی راهبه

ی همه چطور داندنمیکسی اند. کردند واجد نیروهای فراطبیعیمی تصوربود که شان داده بچنان فریرا شیطان  ، چونکرددلسوزی می

انواع ها در کنار اعتقاد به جادوگرها در طول قرن. گشتدگرگون  نمیالدی کامل 1۳00سال حدود در در طول چند قرن،  راحتیبه ها این

لعن است که  چهاردهماواسط قرن  از. لیکن نه بیشتر به بار آورده بود البتهتر و خساراتی نه کم هاآنخرافات دیگر وجود داشته و نسبت به 

ی باره آموزهبه یکجا شکار جادوگران در دستور کار قرار گرفت.  همهدر جا شایع شد و اندکی بعد تقریبا و نفرین جادو و جادوگری در همه

کنند، چه جادوهایی در هایشان چه میدر گردهمایی جادوگراند که نبدان خواستندمیناگهان همه  .رسمی اعمال جادوگری به وجود آمد

لیکن چطور این وضعیت به وجود آمد.  گاه به طور کامل نداریمکر شد شاید هیچذ چهچنان. کننداز چه منبعی دریافت میآن را چنته دارند و 

  دانیم.اندکی است که در باب دالیل آن می اطالعاتتر عجیبمورد 

دهد که این نشان میاما تاریخ باور به جادو . اعتقاد دارندو بسیار بدان  استدر میان عوام شایع در نظرمان چیزی است که اغلب خرافه 

های بزرگ ی سرکش و مهیبش را نشان داد یکی از دورهکه این باور چهره چهاردهدر قرن درست مطلب همیشه صادق نبوده است. 

که در آن زمان  -ص در علوم طبیعی از کشورهای عربی به خصوعلمی های جدید های صلیبی نظریهبا شروع جنگپیشرفت علم بود. 

از جادو بسیار  نوعلوم طبیعی همین واقعیت این است که هرچند بعید به نظر آید اما و . وارد اروپا شد - نسبت به سایر ملل پیشتاز بودند

 -نامیم چیزی که امروزه نظری می - پذیر و توصیفیسنجش یعنی علومدر اروپای قرون وسطی علوم طبیعی در حالی که کرد. می دفاع

کسی بسیار شبیه جادو بود.  رودر نوع خود جادو و یا به هر نیز همین علوم کاربردی  لیکنهنوز از علوم کاربردی همچون تکنیک جدا نبود. 

این نوع از جادو  هر چندبه قلمرو جادو تعلق داشت. طبیعت  مخفیدانست و پژوهش و کاربرد نیروهای نمیی طبیعت چیز زیادی درباره

هر  شد.می یا همان جادوی سفید خواندهساده سفید  به طور و در مقابل جادوی سیاه که نیت بدی نداشت تنها زمانی جایز و مشروع بود 

ر ستارگان، یتأث چونشد، اعتقاداتی جادو مرتبط می اب به طور غیر مستقیمآموخت در نهایت با واسطه یا چیز جدیدی که انسان از طبیعت می

 .بیشتر شده به جادوی سیاه نیز جادوی سفید عالق رواجهنر کیمیاگری و غیره. لذا با 



 

 

به جادوی سیاه و مشغولیت با آن  اعتقادکردند بلکه ه جادو استفاده میبای توجیه باور نبودند که از علوم طبیعی بر دانشمنداناما این فقط 

هایی که امروزه به راحتی قابل . پرسشبودکرده ه ایجادنیز  –بودند  روحانیونکه در آن زمان  –شماری در ذهن فیلسوفان های بیپرسش

واضح و مشخص  به طور شدمی پیش از هر چیز تالششود. نیست و اگر هم در نهایت موفق به درکشان شویم موهایمان سیخ می فهم

های مدید از زمانکه تردیدی وجود نداشت این باور  دردر چیست.  پلیدبیان شود که تفاوت جادوی جادوگران با انواع دیگر جادوی 

تعلیم ها اغلب در این باره پاپ .بدون استثناء مرتدند و اعتقادی به خدا ندارند و یا باورشان به خدا از راه درست نیست خبیثجادوگران 

جادو با سایر مقلدان جادوی سیاه در چیست. عالمان در این باره  استادانبدانند که تفاوت جادوگران و خواستند میاکنون اما همه  دادند.می

بعد سال  صدتا خوفناک اگر که  آیداندیشه کردند، تأمالتی که در نگاه نخست شاید بیشتر جاهالنه و مضحک به نظر  به صور گوناگون

آن . کنندباور  کاملنشدند که تمام این تخیالت را نمید دو نفر پیدا بوی اوج خود رسیده ی جادوگران به نقطهیعنی در زمانی که محاکمه

آن حقیقت امر به طور دقیق مشخص  با کمکدستورالعملی تهیه کردند تا  شاناستنتاج نتایجی از مشاهداتآوری، مقایسه و دو با جمع

ی این کتاب هیچ متن چاپی به اندازهتاکنون معروف است و احتماال « پتک جادوگری»این کتاب همان شود.  تعریفگشته و جادوگری 

ی کاسهای زیر نیمی این کتاب چه کاسه. حال ببینیم در نظر عالمان نویسندهه باشدبار نیاوردبه محنت و رنج  یتقطور سه جلدی برای بشر

اند ها عهد خود را با خداوند شکسته و به شیطان سوگند خوردهاند. آنها پیمانی علنی با شیطان بستهنخست این که آنجادوگران است. 

هر  ها داده است،به آن –البته در همین زندگی فانی  –در عوض ابلیس قول هر چیز ممکنی را شان را در خدمت وی قرار دهند. که اراده

این احتماالتی از قبیل ترتیب بر شمار بدینماند و در آینده نیز نخواهد ماند. نمی قولشگاه بر سر هیچو روح کذابی است شیطان  چند که

د. برخی از زوده شاف ،کنندمیآیند و از چه رسومی پیروی ی آن برمیچگونه از عهده کنند،میکارهایی ابلیس چه  نیرویکه جادوگران با 

کافی  بارهشان در ایناند اطالعاتخواندهرا حکایات هارتس کتاب اند یا جلدی از شما که میدان رقص جادوگران را در تاالر والپورگیس دیده

ی جادو و پرواز بر شان با دستهمحل تجمع جادوگران در اول ماه می و از سواریکوه بلوکزبرگ، ی دربارهجا ر ایند و لزومی ندارد است

زده شگفت. ایدنخواندهدر کتاب حکایاتتان هنوز کنم که احتماال گویم، بلکه در عوض به چند مورد عجیب اشاره میفراز دودکش چیزی ب

ای دستانش را به سمت آسمان قبیل که اگر جادوگری هنگام عبور از روی مزرعهاین  عقایدی ازسال پیش  سیصدکه  اگر بدانید شویدمی



 

 

نگاهی گاوها را چنان جادو کنند یا جادوگران قادرند با نیم ،بوده است رایجبسیار  عامه میانبر غله ببارد، در تگرگ دراز کند احتمال دارد 

شیر یا شراب جاری شود، یا قادرند خود بید را چنان سوراخ کنند که از پوستش ای شیر خون خارج شود، یا درخت جبه  یشانهاکه از پستان

، کردمیو هر کاری که دوست داشت  گرفتقرار میجادوگری  در مظان اتهام به در آن زمان کسیاگر کنند.  بدلربه، گرگ یا موش را به گ

وجود نداشت  موضوعیبازی  یا به هنگامنیایش  هنگامعمل،  یا دردر مزرعه، در حرف  در خانه یاچون . حساسیتی نسبت به او وجود نداشت

های ی جادو )تخم قورباغه(، حلقهکره. امروزه حتی عباراتی چون نسبت داده نشود جادوبه اشخاص بدجنس، کودن یا دیوانه که در رابطه با 

 صرفدهند که چگونه عناصر طبیعی ادو و غیره نشان میرویند(، اسفنج جادو، آرد جمیدورش به ها در کنار هم ای که قارچجادو )دایره

شکسپیر مراجعه « مکبث» یزندگی جادوگران بخوانید به نمایشنامه از مدرنیشرح مختصر و البته  خواهیدمیاند. اگر وارد این باور شده

و هر جادوگری باید به وی حساب پس دهد که چه اعمال بد و نابکاری  شودر مییی تصوقدرتمندبسیار ابلیس ارباب که  دیدخواهید کنید. 

هر دانسته است. ی جادوگران میعادی دربارهفرد در آن زمان هر  فهمیدتوان میمی ثمکب ازکه تا آن جا انجام داده است.  اودر تکریم 

آوردند که امروزه حتی دالیل غیر منطقی میچنان جادوگران اثبات وجود  در این باره اطالعات بیشتری داشتند. آنان برایفالسفه چند که 

هرکس وجود جادوگران »نویسد: می 1۶۶۹یکی از این فالسفه در سال کنند. آموزان نیز در انشایشان از چنان استداللی اجتناب میدانش

اما هرکس وجود ارواح را انکار کند، وجود خدا را نیز انکار کرده اند. را منکر شود، وجود ارواح را نیز انکار کرده است چرا که جادوگران ارواح

  «شود.بنابراین با انکار جادوگر خدا نیز انکار میاست، چون خداوند روح است. 

همین . در پی داشته باشدقاطعیت و انضباط شوند که مخاطره تبدیل میاست اما زمانی به  آفتگویی و حماقت به خودی خود یاوه

حاال از و فالسفه سخن گفتیم،  دانشمنداناز بیشتری همراه کرد.  عواقبنسبت به سایر خرافات با  ویی عالمان باور به جادوجستیزه

. بود اندورترین بالی آن که در کنار طاعون مهم رسیمبجادوگران  یو در نهایت به محاکمه نام ببریمیعنی قضات  ترین گروهخطرناک

به جان ، کردفروکش می گاهرسید و ، به اوج میکردمسری از کشوری به کشور دیگر سرایت میسوز همچون مرضی این بالی خانمان

و کلیسا، درباریان و روحانیون  بزرگان. افتادمیدانشمندان  پزشکان و استثنایبه ، یشهردارو  ، قاضیییرثروتمند و فق، یپیر کودک وهر 



 

 

گر سخنی اقشار دی سایرو  سنون مختلفشمار زنان در ، از تعداد بیها تلنبار شدندی هیزمگیران الجرم از پشتهمعرکهمارگیران و طور همین

استادی جادو کشته شدند ارائه داد اما در این که  که در اروپا به اتهام جادوگری یااز تعداد کسانی آمار دقیقی توان نمی هامروزگوییم. نمی

نام بردم که در سال « پتک جادوگری»تر از کتاب مهیب پیشتردیدی وجود ندارد.  باشدتعدادشان حداقل صدهزار یا شاید حتی بیشتر 

مفتشان رفت. مفتشان به شمار می ی راهنمایی برایبود و کتابچه التیناین کتاب به زبان در شمارگان بسیار بارها به چاپ رسید.  1۴۸۷

به طور مستقیم از طرف پاپ مقابله با ارتداد برخوردار بودند، اختیاراتی که یا به عبارتی بازپرسان راهبانی بودند که از اختیارات خاصی برای 

 تکلیفاما این کردند. شدند مفتشان به امورشان رسیدگی میمی محسوبمرتد جادوگران نیز  از آن جا که اکنونو به آنان تفویض شده بود. 

 دادگاهاز جمله  ،سوختندکه در تب نبرد با جادوگران می وجود داشتندمتولیان قضایی دیگری نیز رشک و حسد نبود. هولناک چندان بی

کلیسای قدیم با سوزاندن  شریعتچون بود.  تردهشتاکدومی ها از میان آن. غیر کلیسایی عمومی ها و دادگاهاسقفکلیسایی -عمومی

کارل پنجم  1۵۳2در سال که تا اینو توقیف و حبس بود.  نفرینجادوگران بیگانه بود و مدت زمان مدیدی جزای جادوگران تنها لعن و 

با این قید و در آتش بود، هر چند نون جزای جادوگری مرگ در این قاوضع کرد. « شکنجه انونق»موسوم به کارولینا یا را جدیدی  انونق

 لذا، ملیح بودزادگان این قانون هنوز هم بسیار شاهی بسیاری از قضات و اما به عقیده خسرانی به وجود آمده باشد.واقعا  چنانچهشرط که 

حتی اگر خسرانی به وجود نیامده باشد.  بودمرد و زن جایز ی اعم از جادوگر رسوزاندن هاش کردند که بر اساسحمایت از قانون ساکسنی 

مجانینی را جادوگران عالوه بر این نبود. ی قوانین چنان آشوب مهیبی به همراه داشت که دیگر هیچ اثری از نظم و قانون اندازهبی تنوع

 است. مجازو در این نبرد هر کاری  شود مقاومتنمایی شیطان در برابر قدرت لذا ضروری است جلدشان فرو رفتهکه ابلیس در  نامیدند

 crimenجادوگری را جرم استثنایی ) با کاربرد عبارتی التین قضات آن زمان توانست باشد که تر از این نمیمهملتر و ترسناک یچیز

exceptum ) عنوان مثال از همان به ش به ندرت حق دفاع از خود داشت. فاعلکه  یت امر اما جرمیدر واقع ،بنامندبه معنای جرمی ویژه

 متهمشخص وکیلی که از بر اساس قانون چون  اش بر نمی آمدکاری از دستداشت اگر وکیلی می. شدرفتار می حکومآغاز با وی چون م

ی جادوگری را موضوعی کامال مسالهقضات . دهدمیقرار ن اتهام به جادوگری ادر مظرا و حرارت دفاع کند خود  .جادوگری با شوربه 

در اگر این بود که  شاناصولترین مخوفیکی از . دانستندمی ی خودی وظیفهباره را تنها در حیطه اینر د قضاوتو دیدند تخصصی می



 

 

در آن که شکنجه از محاکمات جادوگری آن دوره کند. اما هر کس می تیایافت نشد اعتراف مجرم کف یرابطه با جرم جادوگری مدرک

است که آدمی در تاریخ  ترین مواردیاز عجیبیکی این  .درخواهد یافترا  یاعتراف چنینمعنای آگاهی داشته باشد  بود روزمرهامری 

کند که اعتراف از روی شکنجه هیچ ارزشی  خطورقضات به فکر  آنکهشود بیبیش از دویست سال سپری میاین که  .کندمشاهده می

گمان  لذاکرد. افکار ساده به ذهنشان خطور نمیشگرف و مهیب پر بود که  خزعبالتهایشان چنان از که کتاب سببشاید به این ندارد. 

ای هر چند ساده دانست که هر واژهچون می ،کردسرسختانه سکوت میمتهم وقتی  نمونهبه عنوان  .انددست ابلیس را خوانده کردندمی

تا  کردهمتهم را جادو خبیث روح به این معنا که  کردنداستفاده می« شیطان بندپوزه»عبارت از ، خواهد کردبیشتری نصیبش  مصیبتتنها 

چیزی به نام به عنوان مثال یا کرد. را تسریع می دادرسیکه گاه روند  امری روزمره شدمحک جادو ترتیب  اینو به نتواند صحبت کند. 

 دویست دهد.اش میکه ابلیس یاریی این بود افتاد نشانهدرد به گریه نمیشدت اگر کسی هنگام شکنجه از  آزمایش اشک وجود داشت.

اشک به انسان در دردهای بسیار شدید قادر شهامت ابرازش را به دست آورند که یا  ای کنندگذشت تا پزشکان آزمایش سادهمیباید سال 

 .ریختن نیست

بخش بشر بوده است. این نبرد در قرن هفده آغاز شد و یکصد سال و در ترین پیکارهای رهاییی از بزرگبرد با محاکمات جادوگری یکن

 ضرورتاین نبرد همچون بسیاری از امور دیگر نه آگاهانه بلکه از روی رسد.  سرانجامبرخی از کشورها حتی بیشتر به طول انجامید تا به 

چون بسیاری در زیر شکنجه شخص شود. مایملکشان نابود میاهد این بودند که در عرض چند سال شزادگان شاهتک تک صورت گرفت. 

این از  بسیاریبنابراین ها ادامه یابد. دیگر ختم شود و تا سال یای ممکن بود به هزاران محاکمههر محاکمهکردند و دیگری را متهم می

روحانیون و فالسفه ر این باره اندیشه کنند. اکنون دیگر مردم شهامت یافته بودند د. کردند قدغن به کلیرا چنین محاکماتی زادگان شاه

در اختیار را  نیروی عظیمیچنین خداوند امکان نداشت دریافتند که در کلیسای نخستین چیزی به نام جادوگری وجود نداشت چرا که 

بر اتهامات و اعترافاتی که در اثر شکنجه به دست  تواننمیدانان به این نتیجه رسیدند که حقوق. تا بر انسان تسلط یابد دهدقرار  ابلیس

که بدون آنها خود را جادوگر تصور کند هایی وجود دارند که ممکن است آدمی در اثر آنبیماریاعالم کردند که پزشکان آیند اعتماد کرد. 



 

 

های محاکمات جادوگری و در خود اعتقاد به جادوگری که در پرونده شد و نشان داد پدیدارعقل سلیم و در نهایت د. واقعا جادوگر باش

یک کتاب مشهور شد.  تنها نگاشته شدهایی که در آن زمان بر علیه محاکمات جادوگران کتابخیل از میان تناقضات بسیار وجود دارد. 

گیر جادوگرانی بود که به مرگ محکوم کشیش اعترافوی در جوانی نام فریدریش فن اشپه نوشته است.  هاین کتاب را یک یسوعی ب

های چون مجبور بودم انسان»دهد: در چنین سنی موهایش سفید شده است و او پاسخ میپرسد چرا از او می دوستیروزی . شدندمی

حتی خود او  و چندان انقالبی نیست «هشدار در باب محاکمه جادوگران»کتاب وی « گناه بسیاری را به سوی تل هیزم مشایعت کنم.بی

که بر اساسش در طول  بود دروغینیفاضالنه و دهشتناک،  تصورات نداشتچه وی به هیچ وجه باور ، اما آنشته وجود جادوگران باور داب

ها آلمانی هزاران و ده-فن اشپه فقط با یک کتاب در برابر مهمالت پست التینیتوانست جادوگر خوانده شود. یک قرن هر شخصی می

چقدر حیاتی که  کندثابت می ثیرشتا و اثراین با  و ،شودمهنت در هم شکسته میخشم و  جایشجایایستد، اثری که در هزار پرونده می

 دوستی را بر دانش و ذکاوت برتری دهیم. است نوع
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