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 اروپا الیخ و چهین. یتراژد طبقه، نژاد،

 انیعماد بارانه و فرهادپور مراد :ترجمه، انوکتوس آلبرتو

 

 

 و دارد یجا چهین فلسفه زکمر در... نیزم یفرمانروا به آن تبدیل و اروپا به دنیبخشوحدت یبرا تالش

 .آن یحواش در نه

 «ییاروپا سمیلیهین» ت،یلو ارلک

 

 سرعت بدان دیبا یحت یآدم: شد آن مانع توانینم هک است یمیعظ ندیفرا ییوپاار انسان یسازهمگون

 ضرورت نه ـ است یهیبد یامر مراتبسلسله ای فاصله، گسست، یک خلق ضرورت رو،نیازا. بخشد

 .ندیفرا نیا ردنکندک

 ۸۹۸ قطعه ،قدرت خواست چه،یش نیدریفر

 

 چهین خوش یخبرها آورامیپ سزار وسیژول ت،زرتش عوضِ به آن در هک دارد وجود یسینودست متن

 یهمدست از یحد تا چهین هک است تیواقع نیا دیمو هکبل نیست، مک وجهچیه به امر نیا تیاهم. است

 .بود آگاه سمیالیامپر با خودش آموزه

 هاگذرگاه پروژه ن،یامیبن والتر

 

 حاکمان با فقطنه بود، یخواه دشمن منسجم و واضح یصورتبه و غرور با تو عزیز، رفیق ن،یبنابرا

 استمدارانیس با دست،هبشالق استعمارگران و گرنجهکش یهاسیپل با حریص، دارانکبان و ستیساد

 صفت،یافع نگارانروزنامه با دلیل نیهم به و نیهمچن هکبل شنو،حرف قضات و سیلاسهک و فاسد

 ب،یپرنسیب یکیبلژ لهانأمت ،یکزیمتاف فتهیش نگارانقوم بالهت، و دالر در غرق یِگواتر انیدانشگاه

 ...اندسربرآورده چهین متفعن دامن از هک یوراج رانکروشنف

 استعمار باب در یگفتار ر،زِسِ امه

 

به هک بود یالمللنیب سرِ چند یاژدها آن ما دهشت یاصل موضوع ها،ملت انیم نبرد از شیپ و فراتر

 .شد ظاهر رو شیپ متفاوت سراپا ینبردها یبرا یالمتع مثابهبه کخوفنا بس و یناگهان یطرز

  ۱۸۷۱ ژوئن، ۲۱ گرسدرف، فون ارلک به نامه چه،یش نیدریفر
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 شیخو هیعل متحد یاروپا -

 دیرس ءامضا به ۲۰۰۴ سال در هک یاعهدنامه همان داشت،یم ینظر چه «TCE» قرارداد سینوشیپ مورد در چهین شیدریفر

 سـال  در هلنـد  و فرانسـه  در یپرسـ همـه  دو یسـو  از طردشدن از پس هکی سینوشی)پ سازد مشخص را اروپا یاساس قانون تا

 تـه کن نیا به اشاره جز ستین یزیچ گوشانهیباز مشخصاً پرسش نیا طرح از هدف ۱؟(شد رها خود حال به ناشدهبیتصو ۲۰۰۵

 تـا  ،«خـوب  ییاروپا» مقام در او یمفهوم نقش و مایس نیهمچن و اروپا، یماریب یبرا یآلمان لسوفیف نیا زیتجو و صیتشخ هک

 زیـ برانگبحث یسازکپا از پس ژهیوهب همآن اند،عهدنامه نیا یبرا یدرآمدشیپ هک است یستیرفرم یهاموعظه با گانهیب حد چه

 یسـت یاومان و ،ینـ ید ،یفرهنگ راثیم آن الهام منبع هک شودیم آغاز تهکن نیا اعالم با عهدنامه. تیحیمس به عهدنامه نیا اشاره

 از قـانون،  تیـ مکحا و یبرابـر  ،یراسـ کدمو ،یآزاد بشر، یابنا یناشدننقض حقوق جهانشمول یهاارزش هک یراثیم» اروپاست،

 بـدرون  آن سـقوط  و اروپا انحطاط موتور چهین اعتقاد به آنچههر از افتی یتراملک فهرست توانیم ایآ« .اندسربرآورده آن بطن

 اعـالم  هک عهدنامه یادعا نیا ایآ ۲؟«شد آغاز فرانسه انقالب با هک بردگان بزرگ امیق نیآخر» از پس هم آن د،بو بردگان اخالق

 نیتـر محـروم  و نیتـر فیضـع  جمله از اروپا، نانکسا همه ریخ» بخاطر همآن داد خواهد ادامه را اروپا یترق و تمدن راه ندکیم

 رِیـ غ» یاروپـا  همان نیا ۳بود؟ خواهد« نسب و اصلیب انیآدم ملغمه» و هاسنج یِاساس قانون جز یزیچ چهین چشم در« آنها

 تیحساسـ » و تـرحم  در خـوردن غوطـه  یِگقیبدسـل  دچـار  هکـ  ییاروپـا  همـان  تازد،یم بدان وقفهیب چهین هک است« یامردانه

  ۴.است« رنج و درد یبرا یآمادگ و مارگونهیب

 بـه  دنیشیاند یبرا چهین ررکم یهاتالش و وفاق بر یمبتن متحد یاروپا یک از یمروزا دارانههیسرما سمیپارلمانتار ریتصو انیم

 تـوان یم یحت واقع در. ندارد وجود یاییگراهم نوع چیه مجدد یگذارارزش یبرا هم و انحطاط یبرا هم یاعرصه مثابهبه اروپا

 اسـت  آن مـن  یدعـو  اما ۵.است ییاروپا نیچن قاًیقد یِرو شیپ یهابستبن از انهیگوشیپ یصیتشخ یحاو چهین آثار هک گفت
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ـ با باشد، سودمند سرگردان یاروپا یک یِتوخال نفس به اعتماد ردنکسست لحاظبه است نکمم هرچند ،یاچهین نقد نیا هک  دی

 قرار یاشهیر نقد مورد سترون و ،یارتجاع ،یدلبخواه نیمضام از یانبوه بر شیاکات سبب به و شود لیتحل و هیتجز خود نوبه به

 و بیمصـا  بـا  برخـورد  نحـوه  اشدنبـال  به و است، مراتبسلسله و ییفرمانروا مقوله همان شاننیترمهم هک ینیمضام ــ ردیگب

 توسـعه » تـوان یم آنچه و یخیتار مبارزه یزهایخ و افت با هک یهانکی اسیمق در یروان درام ینوع مثابهبه تمدن شیزا یدردها

 یبـرا  لوسـوردو  ویکـ نیدوم میعظ تالش از یرویپ به و ــ ترروشن یانیب به. ندارد یربط چیه دینام سمیلیهین« بِکمر و ناموزون

 شهیاند میتوانیم هنوز اگرچه هک ردک خواهم استدالل نیچن ــ ۶یاشراف یشورش چه،ین تابک در چهین نگرش یانتقاد یبازساز

 زیتجـو  و یزیربرنامه سطح در هک ستین یدیترد اما م،یریگ ارکهب دوباره یماریب صیتشخ در شمخرب رتیبص سبب به را چهین

 ت. اس مرگبار آغاز ینوع ای بستبن از یلکش معرفِ او شهیاند درمان

 عمـداً  مردمـانش  و رهبـران  هکـ  نـد کیم میترس را ییاروپا شر و ریخ یفراسو در او معناست؟ چه به چهین یبرا اروپا وحدت اما

 ارکسـرو  چـه ین یپخته شهیاند در ثابت نسبتاً نیمضام از یکی با نجایا در. رندیگیم دهیناد را بدان ازین و وحدت یسوهب شیگرا

 و ییجـدا  آن» بـه  نسـبت  او زیـ رآمیتحق نگـاه  با یعنی ،«یآلمان فطرت ای ذات» به نسبت او هیاول یفتگیش از پس همآن م،یدار

 دست هک است یگانگیب نیهم ۷.«زدیانگیبرم هم هنوز و ختهیبرانگ اروپا مردمان انیم در تیمل جنونِ هک یامارگونهیب یگانگیب

 جـاد یا را نـوزدهم  قـرن  یاروپا شوم تیوضع ،۸«یاسیس احزاب همه انیم کمشتر یگراتوده و بانهیفرعوام خصلت» با دست به

ـ ا بر آنها ستِکش به ومکحم« یگراهیتجز» یهااستیس و ستیپوپول استمدارانیس ینیبوتهک با تقابل در چهین. ندکیم  تـه کن نی

 هنـد یآ» هکـ  داشت نظر در را تهکن نیا دیبا نخست ست؟یچ وحدت نیا یمعنا ۹«.شود یکی خواهدیم اروپا» هک فشاردیم یپا

 دهاعـا  واگنـرِ  یـک  یحت و «شوپنهاور نه،یها استاندال، بتهوون، گوته، ناپلئون،)» نوابغ از یاندهکپرا مجموعه آثار متن در« اروپا

 اروپـا  کِدردنـا  شیزا یِاصل یهارسانه آساغول یهاچهره نیا هک تصور نیا ،یثاندر. شودیم آزموده و گشته آماده( شدهتیثیح
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« یروحـان » یمفهـوم  هکـ بل ،یکیتیژئوپـول  ای یاسیس نه لمهک قیدق یمعنابه اروپا از چهین مفهوم هک است آن دیمو خود هستند

 اند،مرتبط هم با ازهاشانین یهابینش و فرازها همه در آنان» :سدینویم نیچن ییاروپا انسان یقبل موارد به اشاره با چهین. است

 تـا  وشدکیم وجود تمام با و ردیگیم اوج شجان و روح هک است گانهی یاروپا اروپا، همان نیا: اندمرتبط هم با نیادیبن ینحو به

ـ ا البتـه  و ــ ۱۰«رود باالتر و ترشیپ آنان جوشوجنب پر و رنگارنگ هنر یانجیم به  و نانوشـته  رشیتقـد  هکـ  اسـت  ییاروپـا  نی

ـ ا او، انیـ ب بـه  :است مراتبسلسله به مربوط یپرسش ییاروپا وحدت چهین یبرا ه،کآن سوم و. ماندیم یباق ناروشن  رانکـ متف نی

 ۱۱.آموختند« تیجمع قرن... خود قرن» به را« برتر انسان» مفهوم بزرگ

 یبـرا  چـه ین شوق و شور یمبنا است نیا ــ انسان از یواالتر گونه رشدِ ای دیتول منظوربه یروحان یاروپا یک بکیتر و ساختن

 پـا  اروپـا  از ،(arche-politicalی )اسـ یس-نهیرید م،ییبگو بهتر ای یاسیس فهم یک به یابیدست از چهین البته یول. اروپا وحدت

 ینـوع  قالـب  در فقـط  را خـود  هکـ  میبـدان  یاعالن معادل را« یاسیس-نهیرید» ویبد از یرویپ به هکآن شرط به ــ شدکینم پس

 یرخـداد  چیهـ  بـه  هک اعالن نیا رایز ،(انیپا در چهین یاسیس جنون قالب در تاًینها و) سازدیم انیع« ویتکسوبژ انیب و شرح»

 از عاجز یاعالن نیچن رونیازا و زد،یخبر صرف یِرکف نشک دل از تواندیم استیس هک است استوار فرض نیا بر ستین مشروط

 د:نکیم استدالل« ست؟کی چهین» مقاله در ویبد هک طورهمان ۱۲.بود خواهد« شیخو انیب و تحقق انیم نهادن زیتما»

 خیتـار  میتقس مگر ندارد یهدف است، آن نام و گر،یباز امبر،یپ زمانهم او هک چه،ین یفلسف ضد نشک

ـ  آن قصـد  رایـ ز خوانم،یم یاسیس-نهیرید را شنک نیا من. بخش دو به جهان  لکـ  سـاختنِ  یانقالب

-نـه یرید از منظـور  نجـا یا در. اسـت  یاسـ یس محاسـبات  تمـام  از تریاشهیر بس یسطح در تیبشر

 هـم  بـاز  آن منطق. ابدیب استیس یبرا یانیبن خواهدیم هک ستین یسنت یفلسف رسالت آن یاسیس

 ۱۳.یگذارانیبن در شدنشقدمیپ منطق ینوع نه و است، رقابت منطق ینوع
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 عنوان معنادار یطرزبه و نوشت ژاپن در دیتبعمهین حالت در ۱۹۳۹ در او هک یمتن ــ« ییاروپا سمیلیهین» مقاله در تیلو ارلک

 برداشـتِ  رد یزکمر یمفهوم عنوانبه را اروپا ــ نهاد آن بر را ۱۴«اروپا جنگ یِخیتار و یروحان نهیزمپس هدربار یمالتأت» یِفرع

 د:رک خواهد غلبه سمیلیهین یهابستبن بر تاًینها هک ندکیم یمعرف نینو« نظم» یک از چهین

 .اسـت  نیزمـ  لکـ  بـر  هـا ییاروپـا  یِاسـ یس و یروحـان  سـلطه  همان چهین یبرا یاصل و بزرگ هدف

 هـا جـان  و هـا روح انیـ م جنـگ » ینـوع  زمانهم هک «میعظ استیس» نیا یسو به اروپا راندنشیپ

 ایـ  نـد کیم اراده را یزیچ واقعبه نزول به اشاراده ایآ هک» شود روبرو پرسش نیا با دیبا اروپا «.است

 ر،یـ خ ایـ  ردک خواهد غلبه خود سمیلیهین بر اروپا ایآ هک است آن یاصل تهکن گر،ید عبارت به ،«ریخ

ـ ا. ریـ خ ایـ  ردکـ  واهـد خ اراده ننـده کنیـی تع یامـر  مثابهبه و لک یک مثابهبه را خود گرید بار ایآ  نی

 پا از را هاروس و منحط ملل هک است کیپت و است قدرتمند کیمحر« سرخوشانه» و فعال سمیلیهین

 د.  نکیم خلق یزندگ یبرا ینینو نظم و آوردیمدر

 شـخص  بـا  اروپـا  ردنِکـ یکی است، یاسیس-نهیرید مشخصاً چهین موضع در آنچه گفت، توانیم ویبد فیتعر از یرویپ به هم باز

 در امـا  «.شـود یمـ  منطبـق  خودش به نسبت چهین احساس و رکف بر اروپا سرنوشت» :دیگویم تیلو هک طورهمان. اوست خودِ

 همـه  هک« یگناهیب یکهرمنوت» موضع اتخاذ از اگر ند؟کیم دنبال را یاسیس وحدت از ییهالکش چه چهین انطباق، نیا یورا

ـ  را چهین رکتف هک یموضع ــ مینک زیپره انگاردیم یاستعار را چهین اناتیب  بـرال یل طنزپـرداز  یـک  بـه  را او و سـاخته  جـان یب

 یـک  ظهـور  اروپـا  از چـه ین تصـور  یمبنا هک شد رکمن توانیم یدشوار به ــ سازدیم بدل یالتقاط ستیآنارش یک ای واریرورت

 نظـم  یـک  نفـع  به را یمل یهاسمیپوپول انواع و بخشد لکش قاره نیا یاسیس آشوب به تواندیم هک است الیکراد مراتبسلسله

 نیـ ا یبـرا  هکـ  یاننـده کنییتع و واحد اراده آن ساختنِ یبرا شود،یم رکمتذ تیلو هک طورهمان. ندکش همدر دیجد یاارهیس
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 دیجد یرتضرو چهین است، دهیرس سر به ییگرایمل زِیناچ و خُرد استیس زمان» هک نونکا ژهیوهب است، یضرور بزرگ استیس

 رام هـدف  نیـ ا خـدمت  در را هـا تـوده  اسـت  قادر و دارد درازمدت یاهداف هک مسلط استِک یک» ظهور یعنی ند،کیم طرح را

 «.سازد

 

 نژاد؟ بدون ینژادپرداز «:خوب ییاروپا» و یطبقات ینژادپرست ،یراسکدمو -

 بـا  ریناپذییجدا یطرزبه است استوار یزندگ دأییت و ولد و زاد بر هک یمراتبسلسله امالًک و متحد یاروپا یک ظهور یِاسیس افق

 آن، بـا  زمـان هـم  و اهنـده ک منفعـل  سـم یلیهین ینـوع  خطرِ معادل واحد آن در چهین یبرا هک دارد وندیپ اروپا از یگرید یمعنا

 ینـوع  واقـع بـه  ،ییدایدر یگفتار در شدن، زهیراتکدمو رو،نیازا. است یحیمس مابعدِ اتیح دیتجد از یدیجد نوع یبرای فرصت

 سطحهم آن اما. شمرد متیغن «بردگان اخالق» اصطالحبه هیعل نبرد در را آن دیبا هک است یفرصت مکدست ای است، ونکفارما

 یباورهـا  از یکـی  باشد، چه هر باشد؟ اتیح دیمو یامر مبشرِ تواندیم چگونه آوردیم همراه به «شدن زهیراتکدمو» هک یردنک

 ۱۵است، (یبردگ خودِ تر،خشن یلکشبه و) یاجتماع یبندطبقه شمردن یضرور بعد، به اشهیاول آثار از چه،ین یشگیهم و ثابت

« اسـت ک و فرهنـگ » عنـوان  با هیگونیگز یک در او. یمعنو اتیح به دنیبخش شدت و یفرهنگ توسعه و رشد منظوربه هم آن

 اسـت ک :اسـت  متفـاوت  اسـت ک دو یحـاو  جامعـه  هک گذارد یهست هب پا تواندیم ییجا در فقط باالتر فرهنگ یک: »سدینویم

 به مجبور هک یآنان استک :پرشورتر یانیب به ای نندک تجربه را یواقع فراغت توانندیم و نندکینم ارک هک یآنان استک و ارگرانک

 یاسـت ک جامعـه  و باسـتان  ونـان ی از هک یهیبد ظاهراً درس نیا ۱۶«.نندکیم ارک لیتما صورت در فقط هک یآنان استک و ارندک

 ،یانسـان  بـس  یانسـان  تابک از گرید هیگونیگز یک در ۱۷است، ردهک اثبات را اشیاعتباریب ریرانس کژا و است، شده اخذ هند

 ینظمـ  بـا  یاجامعـه  در» هکـ  میخوانیم هیگونیگز نیا در. شودیم طرح چهین یسو از گرید بار ،«من یایاتوپ» عنوان با همآن
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 مـتن  در ،«ننـد یبیمـ  بیآس آنها جینتا از همه از مترک هک بود خواهد یسانک سهم یزندگ اتیمقتض نیمأت و نیسنگ ارک بهتر،

 هکـ  یهمانـان  رسـد، یمـ  انیـ پا به اربابان «نیترحساس» با و شودیم شروع ارگرانک «نیترحسیب» با هک نظم از یمراتبسلسله

 ۱۸.نندکیم تجربه را رنج زین رفاه اوجِ نقطه در یحت

. بنـدگان  و اربابان ومان،کمح و مانکحا انیم است ارک در یفطر یتفاوت ای ینوع یتفاوت ،«تیحساس» سطح لحاظ به سان،نیبد

 نظـم  ینـوع  زبـانِ  بـه  یاسـ یس ماقبـل  یهـا ییتوانا و راتیثأت نیا از یعیطب یاترجمه مگر ستین یزیچ چهین یایاتوپ رو،نیازا

 نـد یفرا آن امـا (. یرکـ ف و یبـدن  بخـش  دو بـه  ارکـ  میتقس ژهیوهب) شودیم فیتعر ارک میتقس سبح بر اساس در هک یاجتماع

 نکمم را یعیطب یهاتفاوت یاسیس ترجمه از لکش نیا تواندیم چگونه است «اروپا املکت» از ییجز ظاهراً هک یردنکسطحهم

 بـه  اخالق یتبارشناس در چهین قاطع حمله با یاساس یِاسیس یهاگونه به دنیبخشتیهو نوع نیا ایآ ز،یچ هر از ترمهم و سازد؟

 نحـوه  بـه  را آن تـوان یم هک یاتهکن ــ ستین متضاد یحت ای ناخوانا نش،ک پسِ در سوژه ای نشگرک یک وجودِ یکیزیمتاف تصور

 داد؟ یتسر زین سوژه ای روح مثابهبه اروپا به چهین برخورد

 نـد یفرا ینـوع  اروپاسـت،  «یـکِ راتکدمو جنـبش » بـه  پـرداختن  سـرگرم  یخروشـ  و خشـم  چیه بدون ظاهراً هک یهنگام چهین

 شتریب و شتریب چه هر آنها شوند؛یم هیشب گریدیک به شتریب روز هر هاییاروپا: »شدکیم ریتصو به را ییزداقلمرو و یزیآمدرهم

 یصـورت  بـه  آنهـا . شـوند یم متولد اندخورده هگر یخاص طبقه ای وهواآب به هک یینژادها آنها تحت هک شوندیم جدا یطیشرا از

 اثـرات  بـه  معطـوف  شـه یهم همچون چهین دواریام و رهیخ نگاه اما ۱۹«.شوندیم مستقل نیمتع یفضا و جو نوع هر از روزافزون

 یدیدج گونه پرورش یبرا یدگرگون نیا هک است یاناتکام انواع متوجه او نگاه هکبل ست،ین «یکولوژیزیف» یدگرگون نیا یجمع

 و یفراملـ  انسـان  ینـوع  اساساً» است، شدنساخته حال در هک یاییاروپا انسان رو،نیازا. آوردیم فراهم مثبت و خالق انسان از

 وجـه  ییتوانـا  نیا و است افتنیقیتطب در مهارت و قدرت ثرکحدا از برخوردار ،یکولوژیزیف لحاظ به ه،ک ینوع...  است ابانگردیب
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 نـوع  انسـانِ  نیـ ا ظهـور  ندک گمان هک است آن از ترستیالیماتر یاشراف رکمتف یک مقام در چهین اما ۲۰«.است آن یِنوع زهیمم

 یهافرهنگ تحول از ییجز همواره هک ابدی تحقق یزیآمخشونت و دارشهیر یهاینابرابر بروز بدون تواندیم نظرش مورد دِیجد

 د.اناتیح دیمو و باالتر

 نکـ مم را یفرهنگـ  یهـا یانـرژ  شدنآلوده از زیگر بتواند واقعبه اروپا افتنیوحدت و شدنزهیراتکدمو دنیفرا هکآن یبرا رو،نیازا

 از یدیـ جد لکشـ  ناآگـاه،  یصـورت هب شده اگر یحت ست،یبایم ند،ک عرضه دیجد یمراتبسلسله یعنی د،یجد یهاارزش و سازد

ـ  هکـ  یطیشـرا  همـان  قـاً یدق» :شـد کیمـ  شیپ چهین هک تاس یاتهکن همان قاًیدق نیا و. آورد وجودهب را یبندطبقه  صـورت هب

 ـــ  چنـدمنظوره  و وشـا ک د،یـ مف یِاگله وانیح یک به یعنی ــ شوندیم منجر انسان شدنهیانمایم و شدنسطحهم به نیانگیم

نیتـر جـذاب  و نیتـر کخطرنا یفکی لحاظ به هک شوند منجر ییاستثنا ییهاانسان شیزا به احتمال هدرج نیباالتر با توانندیم

 انسـان  از ینـوع  دیتول» با بود خواهد همراه اروپا در اتیح دیمو و ریپذقیتطب انسانِ از دیجد هگون نیا ظهور سان،نیبد ۲۱«.اند

 فیضـع  اراده و خواست لحاظ به هک اهویپره یارگرانک از یگوناگون شمار» اتِیه در هم آن ،«است یبردگ تجربه آماده سراپا هک

 بـا  چـه ین پـس  ۲۲«.شـان شـب  نـان  به هک دارند ازین مکحا و ارباب یک وجود به قدرهمان و اند،شدناستخدام یایمه امالًک یول

 خواسـت  ۹۵۶ قطعه در هک ندکیم رارکت را یاستدالل همان تیجبار از یدیجد لکش ظهور با شدن زهیراتکدمو ساختنِ مرتبط

 امـل کت حـال  نیعـ  در بخشـند یمـ  سرعت را یاگله وانیح املکت هک یطیاشر همان» :است شده انیب فشرده صورت به قدرت

 ردنکـ سـطح هـم  یانجیمبه قاًیدق تواندیم« فاصله جادیا به لیم» گر،ید انیب به ۲۳«.نندکیم عیتسر زین را نندهکیرهبر وانیح

 یـک  ظهور به تواندیم مراتبسلسله نظم آن در هک ینیسرزم مقام در اروپا یبرا چهین دیام است نیا :شود دیبازتول یکولوژیزیف

 لوسـوردو  هک طورهمان. است حس از یبر و برده یایپرولتار انبوه بر کیمت هک شود منجر یفرامل« Herrenvolk» ای برتر نژاد

 نقـر  شـه یاند سراسـر  در داننـد یمـ  برابـر  هـم  با را خود شیاعضا هک یاشراف نژاد ای طبقه یک از نشیب نیا است، ردهک حیتصر
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 د.نوردیدرم را «ارهاکمحافظه» و« هابرالیل» انیم موجود افکش یتمام ابهامیب و قاطع یصورتهب و است، مشهود نوزدهم

 یانسـان  تـاب ک در« خـوب  ییاروپـا » یِاسیس-نهیرید چهره و یمفهوم تیشخص از چهین طرح در شیشاپیپ هک است یدیام نیا

 ینـابود » از چـه ین ،«هاملت یامحا و ییاروپا انسان» عنوان با تاب،ک آن از ۴۷۵ شماره هیگونیگز در. داشت ضورحی انسان بس

 یآر اسـت،  «یدائمـ  گـذر » و یابـانگرد یب اشیمبنـا  هک ختهیآمهمدر و نو ییِاروپا نژاد یک ظهوربه و ندکیم استقبال« هاملت

 خـدمت  در همـواره  هکـ  یسـم یونالیناس دهـد، یمـ  ائـه ار سـم یونالیناس بانهیفرعوام یاربردهاک از قدرتمند یلیتحل او ۲۴.دیگویم

 درمـان  گانـه ی مثابهبه را اروپا وحدت از لکش نیا و است« یاجتماع و یتجار طبقات از یخاص گونه» و« یپادشاه یهاسلسله»

 ملـت  بـا  مـرتبط  یاسیس یهانقشه و مارگونهیب یشیاندجزم یمنطق جهینت خود نیا هک ند،کیم ارائه یزیهودستی یماریب یبرا

 از شیسـتا  نیا ایآ ست؟ین ناخوانا ولد و زاد و مراتبسلسله بر قاطعانه یپافشار با «یمترق» ظاهراً سمِیونالیناس ضد نیا ایآ. است

  ند؟کیم محو را ینوزدهم قرن یاجتماع سمینیدارو و ینژادپرست با چهین یوندهایپ« مختلف ینژادها انیم ولد و زاد»

 و یسطح برخورد از فراتررفتن یبرا تالش نیح در لوسوردو، ویکنیدوم عقائد، تاریخ عرصه در نظرحبصا ییایتالیا ستیسکمار

 داده نشـان  مـا  بـه  ۲۵،یدارهیسـرما  از او« میرمستقیغ دفاع» و یستیالیامپر یدئولوژیا به چهین شیگرا با اچکلو ریناپذدفاع غالباً

 دنیدرغلت بدون همآن رد،ک یپردازمفهوم را چهین آثار در مراتبسلسله و ادنژ باب در رکتف از یلکش تداوم توانیم چگونه است

 یاشـراف  یشورشـ  چه،ین در لوسوردو. زیهودستی یک ای یآلمان ستیونالیناس یک عنوانبه چهین یمعرف متناقضِ و غلط موضع به

 بـه  نخسـت  مـورد  ۲۶.«یقطـر  ینژادپـرداز » بـا  نامدیم« یافق ینژادپرداز» خود آنچه انیم ندکیم جادیا یمهم یمفهوم زیتما

 چـه، ین امـا . انـد فروتـر  ایـ  برتـر  حـال  همـه  در و یسـادگ هب هک شودیم مربوط یخاص یهاگروه ای هاملت انهیگراذات یِابیتیهو

 یهـا رانـه  صـرفِ  رارکـ ت بـه  توانـد ینمـ  وجه چیه به دهدیم نشان یروشنهب اروپا شدن زهیراتکدمو از او صیتشخ هک طورهمان

 بهبـودِ  بـاب  در او نگـرِ نـده یآ و ینظر یهاطرح از هک طورهمان س،کع بر درست. ندک بسنده یسنت و یستیپوپول« یگرافرقه»
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 یهـا گونـه  انیـ م ولـد  و زاد قیطر از ژهیوهب ــ دیجد یهاگونه پرورشِ و دیجد یارزش یهامراتبسلسله ظهور د،یآیبرم ینژاد

 دهیـ ا همـان  قـاً یدق مانـد یمـ  یبـاق  ثابـت  ندیفرا نیا لک در آنچه اما. رودیم فراتر موجود یادنژ و یمل یزهایتما از ــ متفاوت

 بـه  ۲۷.بـود  ردهکـ  مطرح یانسان بس یانسان در خود «یایاتوپ» در ترشیپ چهین هک است ینابرابر ساختنِیعیطب و مراتبسلسله

 .باشد ادهانژ زشیآم محصول د،یبا یحت ای تواند،یم برتر نژاد گر،ید انیب

سلسـله  سـاختن جـدا  و اروپا شدنِسطحهم ندیفرا متن در یگذارتفاوت یبرا چهین تالش در یزکمر عنصر لوسوردو، نظر طبق

 انیـ م یشـگ یهم یزهـا یتما رایز رود،یم شیپ یقطر صورتهب هک یپردازنژاد از ینوع است، طبقه مورد در یپردازنژاد مراتب،

 شیگـرا  همان چهین نظر مورد دهیچیپ املکت در ثابت عنصر» :نورددیدرم را (رهیغ و یهودی ،یفرانسو ،یآلمان) هاملت و نژادها

 ،یوحش بردگان از یاستک مثابهبه :شوندیم یمعرف لیذ صور به متناوباً هک یطبقات ،۲۸«است فرودست طبقات ساختنِ ینژاد به

 از یدرهم مخلوط ای ،«یوانیح مهین» موجودات از یجمع م،کحا اتطبق یبرا ارک یابزارها از یامجموعه متعصبان، از یجماعت

 شـود یم همراه اروپا یِانقالب ضد و برالیل رکتف متن در یشیگرا آن با چهین سان،نیبد. یکیولوژیب واماندگان و خوردگانستکش

 نیهمـ  بـه . دانـد یم( زیِیس آبه)« دوپا لهیوس» ای (کبر ادموند)( Instrumentum vocale« )ناطق ابزار» ینوع را پرولتر هک

 رکـ تف در گونـاگون « یهـا ملت» از برخاسته نخبگان و «واالتر یهاانسان» یِنژاد یزیآمدرهم لوسوردو، گفته به هک است سبب

 چگونـه  هکـ  دهـد یمـ  نشان و رودیم فراتر یدولت یمرزها حد از هک است یالمللنیب یداخل جنگ ینوع» با سازگار امالًک چهین

ـ  غـرب  بـه  نسـبت  است نکمم هک یانیوحش نند،کیم مقابله« انیوحش» دیتهد با اًکمشتر« متمدن» ییاروپا اننخبگ  ایـ  یدرون

 تـا  ژهیـ وبـه  اند،بوده مانأتو یدشمن معرف سمیالیسوس و تیحیمس چهین یبرا چرا مینیبب میتوانیم سان،نیبد ۲۹.باشند یرونیب

 هیـ عل افتـاده ختیر از و خوردهستکش یهاانسان و فرودستان، گان،یستمد یعموم مایق» از میبدان یتبلور را تیحیمس هک آنجا

 ۳۰«.عشق نِید ینوع مقام در هانجس یِابد انتقام همان ــ هستند نسب و نژاد» یدارا هک یآنان همه
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بـه  ه،کـ  داد یجـا  دهمنـوز  قرن یِستیالیسوس ضد رکتف یرپاید سنت نهیزمپس در گرید بار توانیم را چهین یآرا لحاظ نیا از

 یموضـع  نیـ ا هک شد رکمتذ دیبا حال، نیع در ۳۱«.است یبدن ارک با ارتباط در ینهاد یِنژادپرداز» اشیمبنا بار،یبال نیات گفته

 دیـ نک توجه ــ ارک میتقس و استثمار ،یفرهنگ «توسعه و بسط» انیم رابطه از یکنوستالژ و نابسنده سراپا کیدر بر یمبتن است

 زیسـت  و یسـاز همگـون  ،یبندطبقه بکیتر از آنها در هک مراتبسلسله و استک به مربوط یهانظام به چهین یدائم اتارجاع به

 یک از چهین تصور هک معناست نیا در. است نوزدهم قرن یاروپا طیشرا درخور امالًک هک یبکیتر شود،ینم دهید ینشان یطبقات

 بـه  متعلـق  دانست یادهیپد معادل توانیم است، یرونیب قدرت یایگو یدرون لطهس آن در هک را، یمراتبسلسله و متحد یاروپا

 در طبقه نیا دوگانه منزلت یمبنا بر هم آن است ایپرولتار آن یاصل هدف هک یاینژادپرست یی ...بورژوا عصر نینو ینژادپرست»

 پرتـو  در بـار، یبال هکـ  داشـت  نظر در دیبا زین را تهکن نیا ۳۲«.کخطرنا یاسیس لحاظبه تیجمع و ... استثمارشده تیجمع مقام

 مبـارزه  توسـط  یدائمـ  افتنِیـ  نیتعـ  از گذشـته  معاصـر،  ینژادپرست هک است معتقد ،«هانجس» لهئمس با چهین یدائم یریدرگ

 ۳۳.هست زین استک به مربوط یهانشک و میمفاه انتقال معرف ،یطبقات

 زیـ تم از او ینـاتوان  را نوزدهم قرن یستیالیسوس ضد یِطبقات ینژادپرست زا لکش نیا در چهین تکمشار یاصل لیدل بتوان دیشا

 موجـود  یهـا ارزش از رفـتن  فراتـر  بـر  یمبتن هک دانست یبرابر از آورانهنوع یلکش و نندهکسطحهم یارزهم ینوع انیم نهادن

 در یبرابـر  بـه  نسـبت  نقـد  میینگو اگر ،یبدگمان ینوع است، ردهک استدالل اچکلو ضد بر یناریمونت نویسمات هک همانطور. است

 بـا  شـتر یب چـه ین خـودِ  هکـ  گفت توانیم ادامه در و داشت وجود هم انگلس چون یسانک رکتف در یحت ،یاسیس یامقوله مقام

 وحشتِ چندهر ۳۴.یستیمونک و یستیسکمار رکتف ترقاطعانه و ترمثبت یهاجنبه تا بود آشنا کیآب و یحیمس سمیالیسوس ینوع

 دهـد ینم سوق یداور نیا سمت به را ما گشت، بازخواهم بدان مقاله انیپا در هک س،یپار مونک حوادث و هانشک از او یقاتطب

 لهئمسـ  بـه  چـه ین برخـورد  نحـوه . شـود  اشیدشـمن  فیـ تخف موجب توانستیم یانقالب اعتقادات با او شتریب ییآشنا دیشا هک
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 در شیهـا یپـرداز هیـ نظر در مثال یبرا) یضرور میتسل :شود رها لیذ دوراهی شر از تواندینم گاهچیه خودش آثار در ایپرولتار

 ییاروپا جوامع یارگرک ای لومپن عناصر یاری به یاستعمار توسعه و سو، یک از ۳۵(اروپا ارگرک طبقه یضرور« شدنِینیچ» باب

 اسـتعمار  ینـوع  با همراه استک تِیأه در بقهط یِنژاد ساختن جهت در تکحر هک رسدیم نظر به گر،ید انیب به. گرید یسو از

 ظـاهراً  حمله ،دم دهیسپ تابک در سان،نیبد. است ییگراوطنجهان بر یمبتن سلطه یایاتوپ در نهفته جهینت گانهی شده، تیتقو

الیسوسـ  یطانضـبا  لیـ تحم هدیا از او نقد با همراه ،«یرشخصیغ دنیشکیبردگ به» و ارک یروین شدنیکیانکم به چهین شورِپر

 بـه  هکـ  یسـت یالیامپر ـ الیسوس حماسه ینوع مگر ندارد بر در یحاصل ،یآت یهایروزیپ یراستا در ارگرک طبقه بر یکراتکدمو

 آزاد یمهاجرت و است نشده دهید امروز به تا هک میعظ فوران از یعصر» یط همآن شودیم منجر اروپا اتیح دیتجد و گسترش

 ایـ  شـوند  دولت برده ای سازد وادار را همگان تا رودیم هک ینشیگز آن و ه،یسرما ن،یماش سلطه با مخالفت در یاشراف یاقیس به

 رهـا  نشناکسا از چهارمِ-یک شرّ از اروپا بگذار : »دیگویم هک معروف شعار نیا جاست نیهم از و ۳۶«.اختالل مدافع جناح برده

 ییاروپـا  لیفضا گردشِ با زمانهم ــ چهین االتیخ در سان،نیبد !«بود خواهد اروپا سود به هم و آنان سود به هم امر نیا !شود

 ارگرکـ  طبقـه  همجرمان انحطاط ــ «استعمارگران انبوه موج اقداماتِ قالب در و دوردست یهانیسرزم در» ارض رهک سراسر در

 تیـ جمع» بـا  توانسـت  خواهـد  احتماالً زین اروپا خودِ و) دیانجام خواهد «ییگراقهرمان و یوحش یبایز عتیطب» ینوع به تاًینها

 ییایآسـ  یجانسخت از یبخش یحت و دیایب نارک «وشاستک یهاانهیمور مناسب هک آنها رکف و یزندگ یهاوهیش و هاینیچ انبوه

 ۳۷(.ندک اضافه اروپا به نژادها زشیآم لطف به را

 

  ییاروپا ییگرایلک یفراسو -

 ضـد  در یحتـ  ایـ  شـدن، زهیراتکدمـو  و یبردگـ  ت،یـ جبار دربـاره  شیهاشهیاند در ،«نکنامم طبقه» باب در چهین مالتأت در ما
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 جـدا  خـود  از را خـود  یقـ یطر بـه  هکنیا به اروپا ازین :میشویم روبرو مهم یاسیس-نهیرید مضمون یک با او، پرشور سمیونالیناس

 بـه  هکـ  است یمضمون نیا. هاستارزش یندگرگو دهیا خودِ یاصل هسته ییاروپا فرهنگ سازدوران شیپاال و نشیگز نیا. سازد

 ایـ  یشـرق  یماریب ینوع تیحیمس هک شودیم تصور نیچن سان،نیبد. زندیم دامن بیغر تناقضات و هانوسان از یانبوه ظهور

 ایـ ) ییاروپـا -یهودی و ،یروم ،یونانی فرهنگ از است یسیماتر س،کبرع ای هاست،نجس فاسد اتیاخالق و بردگان امیق از یلکش

 مـنحطِ  یـک تکالید از گسست به ازین به تینها در هک میهست ییایجغراف خروج و مهاجرت به یشیگرا شاهد نیهمچن ما. (یغرب

 تـه کن. شـود یمـ  منجر (سمیپوپول سم،یونالیناس سم،یالیسوس سم،یبرالیل) آن در نهفته یاسیس یهانهیگز و «ییاروپا سمیلیهین»

 ییاروپـا  تمـدن  بر یتمدن یتبارها گرید یِبرتر انکام شیپ از شیب خود، آگاه یزندگ خراوا در چه،ین هک است آن ترتوجه جالب

 و یمراتبـ سلسـله  بـرال، یل ضـد  صراحتاً یهمگ هک ییبرخوردها ــ سمیهندوئ ای اسالم با برخوردش در او. دهدیم قرار مدنظر را

ـ  را خـود  تواندیم یزندگ دِیمو فرهنگ یک هک ردیگیم نظر در را انکام نیا ــ هستند زن ضد غالباً ـ  راثیـ م از یلـ کهب  و یغرب

 و سـاخت،  محـروم  باسـتان  فرهنـگ  ثمـرات  از را ما تیحیمس» :سدینویم دجال تابک در او هک طورهمان. سازد جدا یحیمس

 انتخاب به دست تیحیمس و اسالم انیم توانینم نفسهیف ... ساخت محروم یاسالم فرهنگ ثمرات از را ما دوم بار یبرا سپس

چیهـ  مـورد  نیا در و است، شده گرفته قبل از میتصم. ردک نیچن انیهودی و اعراب مورد در توانینم هک طورهمان درست زد،

 :!اسـالم  بـا  یدوسـت  و صلح !روم هیعل مرگ یپا تا جنگ …دیستین ای دیهست هانجس از یکی ای شما. ندارد انتخاب انکام سک

 امپراطـوران  همـه  انیـ م در بزرگ نابغه آن داد، نشان ما به را اشعمل وهیش ساننیبد او ،آزاد بزرگ روح آن احساس است نیا

 امـا  صـرف،  کِمحـر  یک ،۳۹باشد «یشناختنشانه» صرفاً است نکمم نجایا در اسالم به او اشاره اگرچه ۳۸«.دوم کیفردر ،یآلمان

 یاسـ یس-نهیرید مفهوم با داریپا و ثابت یگانگی نوع ره چهین رکتف شرفتِیپ یهمپا هک تیواقع نیا نخست :است زیچ دو یایگو

 از اشیابیـ ارز لحـاظ بـه  او رکـ تف در یمراتبـ سلسـله  ثابت یهامولفه هکآن دوم و. شودیم متزلزل غرب، لک ای اروپا از یفلسف ای

ـ ا از ماسـال  یبرتر سد،ینویم شر و ریخ یفراسو در او هک طورهمان ــ مانندیم یباق نندهکنییتع هافرهنگ  یناشـ  تیـ واقع نی
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  ۴۰«.برابر حقوق ای یبرابر به نه و دارد باور مراتبسلسله نظم به یآدم آن در هک» است یجهان با ما ارکسرو نجایا در هک شودیم

 و آن، حـاد  یامـدها یپ با ارتباط در میتوانیم ما هک است یقتیحق نیا ها،تمدن ییجابجا نیا پس در نهفته ناجورِ لیدال رغم به

 و ۴۱سـازد، یمـ  بحـران  دچـار  را «خـود  از اروپـا  ییبازنما» چهین رکتف هک مییبگو ،یانّوجُ دِ اجویب ،ییایتالیا لسوفیف از یرویپ به

 هکـ  میباشـ  داشته ادی به) آوردیم وارد خود عصر یحیمس سمیالیامپر بر سخت یاضربه چهین هک مینک دأکیت لوسوردو با همراه

 همـان  ،(زماننـد هـم  چـه ین یاصـل  آثـار  انتشـار  بـا  یبردگ ضد اتیاخالق اصطالحبه تحت قایآفر زدن وپادست و نیبرل نفرانسک

ـ ا بـر  عـالوه . نـد ک هیـ توج را اروپـا  «سازتمدن تیمورأم» وشدکیم هک یسمیالیامپر  اسـطوره  و یالیـ خ تبـار  چـه ین شکـ چ ن،ی

-یحیمسـ -یعبـر  اسـطوره  چـه  و باشـد  یژرمنـ -ییایآر-یحیمس اسطوره چه حال ند،کشیمهمدر را غرب و اروپا یتبارشناخت

 نگونـه یا هکـ  سـت ین یاارانهکبیفر ییِگرایلک آن ردنِکنابود فقط چه،ین هیاول آثار با سازگار البته و ،یاصل هدف اما. یغرب-یونانی

 حـال  نیع در فهد هکبل سازند،یم پنهان را سمیالیامپر نیادیبن خشونت آن یاری به و نندکیم مطرح یساختگ یهایدئولوژیا

 یگـذار ارزش و سـم یالیامپر بـه  دنیبخشـ قـدرت  چه،ین قطعات از یاریبس مضمون به بنا و ،ییگرایلک از یلکش هر ختنیر دور

سلسـله  دوبـاره  ابداع به چهین داریپا شیگرا از یغرب و یحیمس اتیاخالق یکتار هیسو یافشا جداساختن. است سلطه بر دوباره

 . است دشوار تیغاهب یاگرانهیمکی اتیعمل ینوع مستلزم ماند،یم یباق «ییاروپا» هک یمراتب

 یبرا اندافتهی یابزار چهین رکتف در استعمار مخالف ییاروپا ریغ رانکروشنف از یشمار هک میآور ادی به است سزاوار لحاظ نیا از

 یبازسـاز  یبـرا  یابـزار  نیهمچنـ  و است، دهیامن« ییاروپا ییگرایلک» نیوالرشتا امانوئل آنچه «تمام و تام نقد» (دلوز قول به)

 رد نیعـ  در چـه ین شـه یاند یانتقـاد  و یمنف هیسو از استقبال گر،ید عبارت به ای ــ یاارهیس یاسیمق در سمیاومان و ییگرایلک

 د،یفرو با فانون هرابط از دیسع ادوارد فیتوص ۴۲.گذشته استعمار یهاماندهپس به آلوده یرکتف عنوانبه ندهیآ مورد در او فلسفه

 تـام  نقد یراستا در چهین رکتف اربردک موارد از دهدیم دستهب یاهیاول ریتصو سمیالیامپر و فرهنگ تابک در چه،ین با سکمار و
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 و یعمـد  یطـرز  بـه  هکـ  اسـت  آگـاه  تیـ غابـه  یفرد تالش یایگو فانون یهانوشته در نهفته یشورش اشارات» :سلطه تمام و

 شـگامان یپ او «.اسـت  بـوده  او وبکسـر  عامل خودش اعتقاد به هک ندکیم رارکت را یفرهنگ آن یهایکتکتا زیطنزآم نیهمچن

 آنـان  مولـد  هکـ  یفرهنگ بند و دیق از را آنان در نهفته یهایانرژ بتواند بهتر» قیطر نیا از تا انگاردیم نیزممغرب اهل را خود

 هـم  و یاسـتعمار  نظـام  یذاتـ  یاجـزا  مثابـه به هم متناقض، یلکشبه امانشگیپ نیا گرفتندرنظر با فانون. سازد رها است بوده

 بـه  را دیـ جد یعصـر  شروع اعالن و یامپراطور به دنیبخشخاتمه نشِک ینوع جنگند،یم نظام نیا با بالقوه هک یسانک عنوانبه

   ۴۳«.گذاردیم اجرا

 

 ییاستعمارزدا و مونک انیم فاصله در یتراژد شیزا -

 یهـا نوشـته  از یبرخ هک یخوانش نم،ک یبررس را چهین آثار از متناقض گونهنیا یخوانش ارائه انکام لمیما ،یریگجهینت مقام در

 تِیضـد  یـک ترامات یردپـا  هم چهین یتراژد شیزا در ما. ندیگزیبرم شروع نقطه عنوانبه را یونانی یتراژد باب در چهین نیآغاز

 ینـوع  هـم  و (اسـت  تیضـد  نیـ ا شـالوده  هک را «یطبقات ینژادپرست» آن یردپا نیهمچن و) میابییم را سمیالیسوس با او حاد

 .بخشدیم جان یضداستعمار نشک و شهیاند انیم مهم کاشترا نقطه یک به هک را یفرهنگ یکزیمتاف

 هکـ  یپـدر  نیسـرزم  بـه  بازگشـت  بـاب  در ییهـا ادداشـت ی تابک اند،داده نشان سزر امه آثار شارحان از یاریبس هک طورهمان

 اسـتمدار یس و شـاعر  نیـ ا خـوردن غوطه از ملهم جهات یاپاره از دانست، یضداستعمار شاعرانه اثر نیتربرجسته را آن توانیم

 ۱۹۴۶ سـال  بـه  یتییها در فلسفه یالمللنیب نفرانسک در هک یایسخنران در خود سزر. است چهین هیاول آثار در یکنیمارت اهل

 بـر  یمبتنـ  را خود نشک ــ شد منتشر( Tropics) سیکتراپ بنام یاهینشر در بعداً هک «شناخت و شعر» عنوان با ــ ردک رادیا

 نفـوذ » به و ،۱۸۵۰ سال به را «نآپولو از ونوسوسید انتقام» خیتار سزر ۴۴.انگاردیم یآپولون امر با یونوسوسید امر یقطب تقابل
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 بـا  مخالفـت  در مولـف  نظـر  بـه  توجه با ژهیوبه است، ریدناپذیترد اثر نیا یاچهین چارچوب اما دهد،یم نسبت« جهان در بودلر

 و دنیـ لرز خـود  به. دهشت و یفتگیش)» یکتراژ تجربه در نهفته خالق یهاقدرت از او شیستا و یعیطب علوم سرد ییگراعقل

 نگـاه  خـود  دنـز  را آن درخشـش  در شـدن رهیـ خ شـاعران  هک دهیچیپهمبه یبدو وحدت ینوع» ،«تیمیصم و یگانگیب. رتیح

 جهـت  نیعـ  در هکـ  اسـت  شـاعرانه  خشـونت  یبـرا  سـزر  ییسـرا حهیمد است، دهندهانکت و بارز لحاظ نیا از آنچه. «(داشتند

 :ندیگزیبرم یهاد عنوان به را آمونلوتره اشعار یعنی سم،یئالرسور یکتار نور ،یاچهین یسخنور از یخاص لکش به دنیبخش

 دهنـد، یمـ  دست از را خود ارزش ارزها همه است، یشعر میاقل همان هک آتش و خشم میاقل نیا در

 فقط. شمردنگناهیب از منصفه یهائتیه و ردنکمجازات از قضات مانند،یبازم مکح صدور از مکمحا

 تـر واضـح  یفروپاشـ  یهـا نشـانه  یبـرو  جلـوتر  هرچه. نندکب دیبا چه دانندیم هنوز آتش یهاجوخه

 گرامـون  نیقـوان . رسـند یمـ  تـه  بـه  متعـارف  رسـوم  و آورنـد یمـ  بـار  بـه  یخفگـ  مقـررات . شودیم

(Grammont )ارنوکلو نیقوان و بشر، یابنا از تیحما یبرا (Locarno )وانـات یح از تیحما یبرا 

 جـا  همـه  بـر  یشـان یپر سـردِ  باد. دهندیم دست از را خود محاسن زیانگشگفت یلکشبه و ناگهانبه

 ۴۵.وزدیم

 هکـ  یخالق وجه مانند،یم وفادار چهین به نسبت رانگریو یهاقدرت خالق و مثبت وجه از خود یبندصورت در یکتراژ انیب نیا

 سـزر  فرارِ لحاظ نیا از است، ردهک استدالل یروشنبه جونز دونا هک طورهمان. داد لیتقل یکیتکالید یارابطه به را آن توانینم

 دییـ تا ینـوع  مثابـه به گرانید و دلوز آثار در یکتراژ امر یمعرف یایگو شیپ زا ،یاستعمار(ضد) یِبازشناس یکتکالید هرگونه از

 د:  شویم رکمتذ جونز هک طورهمان. است تفاوت یکیتکالیضدد

 یِسـت یسکمار-یهگلـ  یـک تکالید یانجیـ م بـه  تـوان ینمـ  یسـادگ هب را سزر امه یهاادداشتی تابک
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. ابـد یب یبردگ ارک بطن در را لدونگیب انِکام ستتوانینم وجه چیه به او رایز خواند، ارک و یبازشناس

 ایـ  نـد، ک عطا برده به یبازشناس از یلکش است قادر یارباب چیه هک ندک باور توانستینم نیهمچن او

 یسـو  از یبازشناس یبرا هم ذره یک یحت یسادگهب[ برده... ] باشد داشته ارک نیا به یاعالقه یحت

 بـه  یطنـز  بـا  ــــ  هک نجاستیا در !(یگروه ارک یآموزش ردکارک یبرا ای) ستین لئقا ارزش یگرید

 نیـ ا سـزر  امـه  بـه  زنـد، یمـ  دم ینـژاد  بهبود از خام یصورت به غالباً خود هک چه،ین ــ روشن تیغا

. رود فراتر است، ردنکسازش صرفاً اشیضمن یمعنا هک شدندأییت به ازین از تا بخشدیم را شجاعت

 ن،یهمچنـ  و جاسـت،  نیهمـ  در شـود، یمـ  خوانـده  او اشـعار  گـون آتش خشم غالباً آنچه یهاشهیر

  ۶۴.خشونت به دنیازیدست یبرا فانون، او، شاگرد قاطع و حیصر فراخوان

 بسـته  حلقـه  وشـد کیمـ  هکـ  ـــ   یاسـتعمار  ضـد  یقـا یبوط ینوع یبرا یمنبع مثابهبه یتراژد از چهین کدر یسوهب چرخش

 منحصر سزر امه به فقط ــ ماندیم یباق یدرون غرب به نسبت همواره یینها لیتحل در هک یاحلقه ند،کبش را ییرها یکتکالید

 تـا  شودیم متوسل یتراژد شیزا چارچوب به هانیا از شیب یحت یاهیجرین پردازهینظر و سینوشنامهینما ا،کنییسو هوُل. ستین

 تـا  شـود یمـ  موجـب  تاًینها او تالش. ندک یبررس ییقایآفر درام متن در را جمع در شدنغرق و تیفرد رفتندستاز انیم وندیپ

 در( Ogun) اوگـن  نامهب ییخدا نقش از خود لیتحل در اکنییسو. شود نکشهیر یکتراژ امر از چهین خود (یآلمان-یونانی) کدر

پـاره هکـ ت نـد یفرا در تا ... ندکیم واگذار را خود تیفرد دگر بارِ» چگونه خدا نیا هک ندکیم فیتوص( Yoruba) وروبای یتراژد

 جـذب  یـک توپوئتیم یروهـا ین اهیس و ژرف گرداب ای ناخودآگاه، امر جهانشمول، یِگانگی بطن در نو از سپس و شود، حل شدن

 یفشـردگ  و اتحاد» ینوع بدون یعنی است، نکنامم یهانکی یریگجهت ینوع اتخاد بدون یکتراژ یدراما کدر رو،نیازا ۷۴.شود

ـ ا ۸۴.«نهدیم روشِیپ ینیزم انیخدا قلمرو دنیشکچالش به یبرا را الزم یجمع یانرژ آن، انهیهمسرا ذات هک یجمع  الهـام  نی
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 اسـت،  یـک تراژ امـر  از یکیزیمتـاف  سـراپا  کیدر دأییت و یگریخیتار طرد از یلکش همبسته یروشنبه اکنییسو آثار در یاچهین

 حیتوضـ  یخوبهب را آنها یباشناختیز عام یهاهینظر هک یعمق تجربه از یخاص یهالکش یسوهب یآدم یگشودگ» یایگو کیدر

 خـالق  یهارتیبص محصول هک یویتکسوبژ رنج و یناراحت آن یتمام به نسبت یآدم یگشودگ» یایگو نیهمچن و «دهندینم

 اسـت  ییندا نیرتریگیپ مینامیم «یتراژد» را آن مبهم یصورتهب ما هک یبشر روان و روح بطن در یگسست آن هکنیا و اوست،

 ۹۴.میبازگرد خود یهاشهیر به تا خواندیفرام را ما هک

 اثـر  یتراژد از چهین یکیزیمتاف کدر یاستعمارپسا و یاستعمارضد یاربردهاک بر چگونه یتراژد شیزا یاسیس یمحتوا یِابیباز

 روح دلِ از عبـارت  هک یتابک) شد منتشر تابک نیا ۱۸۸۶ چاپ با همراه هک نگرانهپس و یخودانتقاد یمتن در چهین گذارد؟یم

 ندکیم اشاره یتیوضع به صراحت به ،(بود داده ینیبدب و سمیهلن ای عبارت به را شیجا و بود شده حذف آن عنوان از یقیموس

 د:ش نوشته بدان پاسخ در تابک نیا هک

 تیـ غابـه  و زاننـده یبرانگ بس یپرسش دیبا کشیب است، نهفته زیانگبحث تابک نیا بطن در آنچه هر

 و آن یطـ  تـاب ک نیـ ا هکـ  یازمانـه  و عصر آن ــ ژرف یشخص پرسش یک آن بر عالوه و باشد، مهم

 ۱۸۷۱ تـا  ۱۸۷۰ یهـا سـال  در پروس و فرانسه جنگ متالطم دوره یعنی شد، نوشته آن رغمبه یحت

 نیطنـ  اروپـا  پهنـه  در( Worth) وُرث نبـرد  تندرِ هک زمان آن. دهدیم شهادت تهکن نیهم به قاًیدق

 وهسـتان ک از یاگوشه در آورد باربه را تابک نیا هک معماها عاشق آن و نگردرون رکمتف آن ند،کافیم

 تیـ غابـه  هـم  زمان یک در رونیازا و شیخو ژرف مالتأت و معماها در غرق یتمامبه بود، نشسته آلپ

 هسـته  همـان  ـــ  باسـتان  انیـ ونانی ببـا  در ارشکاف نگارش سرگرم خروش،یب و آرام هم و پرخروش

. بپـردازد  بدان دیبا رسرید (موخره ای) باچهید نیا هک یریناپذیدسترس بس و بیغر تابک نیا یاصل
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در حالیکه دغدغه اصلیاش هنوز  بود ستادهیا( Metz) متز یوارهاید یپا در خود او بعد هفته چند

عالمت سوالی بود که در برابر آن بهاصطالح »شادابی« یونانیان باستان نهاده بود. تا آنکه سرانجام، در 

آن ماهِ بسیار پرتالطمی که طی آن مذاکرات صلح در ورسای برگزار شد، او نیز با خویشتن بـه  صـل ح 

رسید و در حالیکه به آهستگی از بستر بیماریای برمیخاست که از میدان نبرد با خـود  آورده بـود ، 

  ۵۰...دیرس «یقیموس روح بطن از یتراژد شیزا» باب در مطمئن و اطعق ینظر به شیخو ذهن در

 تجربـه  جبهه مقدم خط در داوطلب اریبه یک هک ییهادهشت بر است ینقاب کشیب بخشجان و پرشور ریتصاو از مجموعه نیا

 چـه ین مهـم  تابک نینخست وِنم و رشد ندیفرا یپاهم هک یاسیس مشخصاً زخمِ یک بر است یحجاب حال نیع در یول بود، ردهک

 دهـد یم نشان نندهکمتقاعد یصورت به چهین درباره شیخو یِانتقاد یِرکف نامهیزندگ و «ترازنامه» در لوسوردو. بود افتهی تحقق

 بطـن  از برخاسته یاسیس-یفرهنگ پروژه همان ــ یکتراژ امر از چهین یاسیس یماورا ریتصو انیم است برقرار یقیوث وندیپ چه

 انیشورش یسو از لوور موزه زدنِآتش نیدروغ خبر به او زدهوحشت نشکوا و ــ یآلمان و یونانی قطب دو انیم او خالق فیلأت

 بـا  ننـده کسطحهم و عوامانه خشونت انیعر نشستنِ هم نارک نیا خالل از هک س،یپار مونک لوسوردو، ریتفس در. سیپار مونک

 یِضـدانقالب  خشـم  شـه یهم یبـرا  و بـار یک هک است یمنف رخداد ینوع معرف شود،یم ریتصو یباشناختیز تیخالق مرتفع قلل

 ،گرسـدورف  فون ارلک ش،یخو دوست به خطاب ۱۸۷۱ ژوئن ۲۱ مورخ یانامه در چهین. سازدیم انیع را چهین فلسفه در نهفته

 د:سینویم

 و هـا تـرس  و امهشـد  نـابود  ردمکـ  حس روز نیچند یبرا دمیشن را سیپار یهایسوزآتش خبر یوقت

 یحت ای یهنر آثار نیتروهکپرش هک داشت وجود انکام نیا اگر ردند؛ک غلبه من بر یاریبس یدهایترد

 ،یفلسف ،یعلم ،یپژوهش یهست لک آنگاه شوند، نابود و محو واحد روز یک در هنر از یاملک یهادوره
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 هنـر  رایـ ز دارم، راسـخ  یبـاور  رهنـ  یکیزیمتاف ارزش به من د؛یرسیم نظر به معنایب و عبث یهنر و

 تحقـق  را واالتـر  بـس  یرسـالت  دیـ با هکـ بل باشـد  داشـته  وجود چارهیب انیآدم خاطر محض تواندینم

 ۵۱.بخشد

 بـه  حـال  نیعـ  در هکـ  یاقطعه دهد،یم صیتشخ یتراژد شیزا از یمهم قطعه در را امر نیا ارکآش یامدهایپ حضور لوسوردو

 بـا « یطبقات ینژادپرست» مقوله داریمعن ارتباط یعنی م،یپرداخت هابدان نوشته نیا هیاول یاهبخش در هک دارد اشاره ینیمضام

 در هکـ  را، سـقراط  چهره هیعل خود جدل چهین آن در هک است یمتن یروشنهب قطعه نیا. چهین رکتف از یانتقاد یابیارز هرگونه

 هکـ  یحیمس اتیاخالق یِخوارشمار با هنوز جدل نیا چندهر ند،کیم انیب قوا تمام با گرفته، یجا دیپیاور چهره جوار در نجایا

 ت:اس ختهیامین هم در اوست یپختگ دوران فلسفه مشخصه

 از ینـوع  :میـ دار پنهان خود چشم از است یمخف یسقراط فرهنگ نیا زهدان در هک را آنچه دینبا کنیا

 رسـد یمـ  ثمـر  به ینیخوشب نیا یهاوهیم هک زمان آن !ندکیم تصور حدوحصریب را خود هک ینیخوشب

 سـطوح  نیتـر نییپـا  درون بـه  فرهنـگ  نـوع  نیا یِدیاس ترشحات هک زمان آن م،یشو هراس دچار دینبا

 زمـان  آن افتد، لرزه به الیام و تالطمات بار ریز جیتدرهب جامعه نیا تا شودیم باعث و دکچیم ما جامعه

ـ  معرفـت  بـر  یمبتنـ  عـام  فرهنگ ینوع بودننکمم به باور و کخا رهک بر یهمگان سعادت به باور هک هب

 بـه  سـازد، یمـ  بدل کخا رهک بر ندرگونهکاس یسعادت تحقق یبرا زیدآمیتهد یامطالبه به را خود جیتدر

 فرهنـگ  هکـ  داشت توجه دیبا !یدیپیاور( deus ex machina) گشای غیبیِعی گرهنو یبرا یفراخوان

ـ  بمانـد؛  سـرپا  درازمدت در بتواند تا است بردگان از یاطبقه ازمندین ندرگونهکاس  نیـ ا هکـ  آنجـا  از یول

ـ ا از و شودیم رکمن را یاطبقه نیچن وجود ضرورتِ پس نگرد،یم یهست به ینیخوشب با فرهنگ  رو نی
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 بـاب  در زشیآمصلح و اغواگر و بایز سخنان هک زمانآن رودیم شیپ کهولنا یانقراض و ینابود یسوهب

 بردگـان  از یاطبقـه  از تـر کخوفنـا  یزیچ چیه. شودیم ختم چیه به «ارک رامتک» و «یانسان رامتک»

نه تا است شده آن بر و ندک یتلق یعدالتیب ینوع مثابهبه را خود یهست است آموخته هک ستین یوحش

 ۵۲.ردیبگ انتقام یآت یهانسل همه یبرا هکبل خودش یبرا فقط

 رعنـوان یز ای عنوان تر،مناسب یطرز به یحت دیشا و ،یراحتهب توانستیم یراژدت شیزا تابک د،یگویم لوسوردو هک طورهمان

 و یوسـتگ یناپ بـر  دأکیـ ت نـوع  آن از مینـ یبینمـ  ینشان نجایا در ۵۳.سیپار مونک تا سقراط از تمدن بحران :باشد داشته را لیذ

 نیـ ا عـوض به است؛ همراه رکتف یگرایخیتار یهاهویش از چهین نقد با ،اخالق یتبارشناس در ژهیوهب و گر،ید متون در هک تفاوت

 هکـ  مییروبـرو  (نـوزدهم  قرن انقالب و دیپیاور-سقراط یلوا ریز ندرگونهکاس فرهنگ انیم) تداوم و یوستگیپ از یلکش با دأکیت

 یهـا اسـتگاه خ و هـا شهیر باب در یتیاکح یعنی ــ دانست ضداسطوره ینوع برسازنده را آن توانیم هک است نامحتمل آنچنان

 دیشـا  و. شـد  خواهـد  ییبازگو اخالق عرصه در بردگان امیق مثابهبه سلطه، زبان همان حسب بر بعدها، هک یزوال و انحطاط دورِ

 بطـن  در نهفتـه  خشونت ات،یاخالق رحمیب و خشن یهافرضشیپ درباب چهین یدعو باشد بامعناتر یحت ما مقاصد یبرا آنچه

 رارکـ ت یآورجهیسـرگ  حـد  بـه  او منتشرناشـده  و منتشرشده آثار در هک یایدعو) است سمیاومان یانانس ضد یهاشالوده و تقوا،

 و اسـناد  هکـ  بـاره  نیـ ادر نیامیـ بن والتـر  شـده نقل اریبس هیگونیگز. (یزدنمثال یوضوح و یروشن با نجایا در هرچند شود،یم

 چهین یبرا هک مهم تفاوت نیا با البته است، چهین رکتف داریپا نیمضام از یکی اند،توحش کمدار و داسنا همزمان تمدن کمدار

 همـان  تـه کن نیـ ا اسـت،  ردهکـ  استدالل یخوبهب تاینگاِ استبان ویلیام خوزه هک طورهمان. بود دأییت ستهیشا و مثبت یامر نیا

 تیاشراف بر دوباره یگذارشارز ای ابداع جهت او یهاتالش هیاول سرچشمه نیهمچن و است، چهین یکتراژ استیس داریپا هسته

 وجـه  نیبهتـر  به هک ییهاتالش ــ آنها ینمانخ یکیِزیمتاف و یاخالق یهانظام و سابق میرژ و سمیفئودال یدرون یِفروپاش یپ در
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 هچـ ی. همانطور که ناست اقتدار و مراتبسلسله باب در چهین رکتف یربنایز سنگ خود هک ابد،ییم تبلور فاصله به لیم همقول در

 نوشت: ۱۸۷۱-۱۸۷۰ یهابه سال یادر قطعه

. دهـد ینمـ  هدر به بقا یبرا مبارزه در هودهیب را خود هک است یمردم آزاد و مازاد یروین همان هنر

 طـاقِ  فرهنـگ  نیا هک آنجا تا یعنی رسد،یم اثبات به فرهنگ یک رحمیب تیواقع هک نجاستیا در

 ۵۵.ندکیم برپا ینابود و وبکسر هیپا بر را خود نصرت

ـ  و یمحوناشدن یگاهگره مثابهبه را آن میتوانیم حال نیع در هک ــ باور نیا شد معلوم هکنیا  و یبردگـ  انیـ م ریـ متغ تیـ نهایب

 در یتـراژد  شیـ زا ردکارکـ  رییـ تغ راه سـر  بـر  مکمح یمانع ــ مینک یبندصورت یاتیح شور و استثمار نبوغ، و سلطه فرهنگ،

یاسـ یس از اش،هیـ اول ارکـ  نینخست هیاول نگارش یط چه،ین دورشدن از است یتابع خود ست،ین یاستعمار ضد یاتیادب خدمت

 حـال  در اثـر  خواستیم هنوز چهین هکیزمان ،۱۸۷۰ سال لیآور در. یکتراژ امر خاستگاه یابیباز یبرا اشتالش حِیصر ساختن

 اخـالق،  بـه  بیـ ترتبـه  یـک  هـر  هک یفصل چهار با ت،داش نظرمد را یچهاروجه یساختار بنامد زهیغر و سقراط را خود نگارش

 :دیشـ یاندیمـ  متفاوت یعنوان به ۱۸۷۰ زییپا در او ۵۶.داشتند اختصاص دولت هینظر به سرانجام، و اسطوره، و نید ،یباشناسیز

 در نـو  از را خـود  پروژه چهین ۱۸۷۱ بهار تا. الیکموز درام یاسیس - یاخالق یمعنا باب در یمالحظات :آزاده یهاجان و یتراژد

 و خاسـتگاه  رد،کـ یمـ  حمـل  را عنوان نیا نونکا هک یاپروژه ــ بود ردهک یبندصورت اشهیاول لکش به تریکنزد بس یچارچوب

ـ ا ۵۷.واگنر اردشیر بر یاباچهید با. یباشناختیز یارساله. یتراژد هدف  رخصـت  مـا  بـه  یاسـ یس امـر  نارنهـادن ک و خواسـتن  نی

 از را آن چـه ین هکـ  دولـت  هیـ نظر به مربوط متن ته،کن نیا از گذشته اما. مینک لیتعد یحد تا را وردولوس تز کیخش تا دهدیم

 از یکـی  عنوانبه را آن ۱۸۷۲ سمسیرک در چهین و شدیم محسوب یباشناختیز یارساله کنیا هک یتابک) ساخت جدا تابشک

سلسـله  بـاب  در یاسـ یس فلسـفه  ینوع از قدرتمند یگزارش ،(ددا هیهد واگنر مایوزک به اشنانوشته یهاتابک ژهیو باچهید پنج
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 ۵۸.شـد ک رونیب باستان ونانی استیس از اشیسقراط ضد خوانش بطن از را آن تواندیم پنداشتیم جوان چهین هک است مراتب

 اتیـ ح انیـ پا در چـه ین هک یاهینظر ــ است شده یبندمفصل یبردگ بودنِیضرور هینظر گرد به عمدتاً« یتراژد استیس» نیا

 هکـ  دیـ جد یمراتبـ سلسـله  ابـداع  بـه  ازیـ ن سـازد، یم متصل سلطه از یدیجد یهالکش ابداع به ازین به را آن رراًکم اشیفلسف

 عرصـه  را یـک راتکدمو شـدن یالمللنیب و شدنسطحهم یواقع وجود فئودال، ای یباستان یهاگذشته به یکنوستالژ نگاه عوضبه

 ید:گویم« یونانی دولت»در چهین هک طورهمان. انگاردیم نبرد دیجد

ـ  هکـ  میبـدان  یقتـ یحق است، فرهنگ یک ذات از ییجز یبردگ هک را تیواقع نیا میریبگ ادی دیبا یب

 زیجا را یهست مطلق ارزش باب در یدیترد چیه هک است یقتیحق نیا البته: رسدیم نظربه رحمانه

. جـود یمـ  را فرهنگ یاپرومته مشوق و یحام جگر هک است یسکرک همان قتیحق نیا. شماردینم

 جهـان  دیـ تول تـا  ابدی شیافزا دیبا است زحمت و ارک سراپا شانیزندگ هک یانیآدم یبدبخت و تکفال

 ۵۹.شود نکمم یالمپ انیآدم از کیاند شمار یبرا هنر

ـ ا ارکان رایز سازد،یم روشن را او برهان ریمس ادامه سیپار مونک (نِیدروغ) یهاآتش  شـرط شیپـ  سـلطه  رشیپـذ  هکـ  امـر  نی

 یهـا نشکـ  هک ندکیم القا را باور نیا زمانهم طورهب و آوردیم هم گرد را یمترق و گراعقل رکتف یهاشاخه همه است فرهنگ

 هکـ  ــ گرانید یبرا یدلسوز آن در هک یافق نهد، ما یرو شیپ را رانگرتریو بس یافق است نکمم ینکشبت جهت در یپرولتر

 د:فروبر خود در را نشیآفر و تیخالق تواندیم ــ چدیپیم را آن نسخه چهین نجایا در رسدیم نظر به

 اخـالف  نیهمچنـ  و هاستیالیسوس و هاستیمونک هک میابیب را ینفرت آن منشاء میتوانیم نجایا در

 تانباسـ  عصـر  هیـ عل نیهمچنـ  و هنر هیعل جورواجور، «یهابرالیل» دیسپ نژاد یعنی شانیا ترکیآب

 شـد، یم واگذار مردم زیتم قدرت دست به واقعبه فرهنگ سرنوشت اگر. اندزده دامن بدان یکالسک
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 از لیتجل آنگاه نبودند، مکحا انددوبندیق و قانون مکح در افراد یبرا هک یریزناپذیگر یهاقدرت اگر

ـ  بس بودیم یزیچ هنر مواهب نانهکشبت بیتخر و یروحان و یمعنو فقر  یهـا تـوده  امیـ ق از شیب

 فرهنگ یوارهاید همه هک یدلسوز سر از بودیم یادیفر امیق نیا :وارنیماش تیفرد هیعل دهیدستم

 خـود  در را یگـر ید دهیـ ا هـر  هکـ  درد از برابـر  سهمِ یبرا و عدالت یبرا یاقیاشت رد؛کیم رانیو را

 ۶۰.بردیفروم

 در ـــ  شـود یمـ  رکمتـذ  فرهنـگ  و یرحمیب یکتراژ یکِتکالید (ضدِ) از خود ریتصو نیتریعال خلق هنگام به نیهمچن چهین و

 گـر ید یریتعب به ای) یناتوان و عجز حال، زمان زهیمم وجه چگونه هک ــ گشت بازخواهد رراًکم او یبعد آثار در هک ینگرش قالب

 یاجتمـاع  نظم هرگونه ختنسا الزمه هک است یمراتبسلسله و سلطه و یرحمیب آن دأییت و رشیپذ در آن (ییِدورو و تیسوءن

 در آنچـه  آن، بـر  عـالوه . پنداردیم یستیاومان ای یاخالق را خود هک ینظم آن ازجمله ــ است یگذارارزش بر یمبتن یفرهنگ و

 اقیاشـت  و لیـ م اوج نقطـه  بـه  دنیرسـ  از حـال  زمان یناتوان بر یدأکیت جز ستین یزیچ است نهفته بودنحساس ریتحق پس

 و مـوجز  تبلـور  نیـ ا ینسـب  شدن گرفته دهیناد به توجه با. دولت هینظر با فرهنگ هینظر زدنگره از یناتوان هجینت در و ،یکتراژ

 یم:نک نقل تراملک یلکش به را او نظر هک است سزاوار چه،ین هیاول آثار در یتراژد استیس از ایگو

 رژه در و اسـت  خـون  غرق شیسراپا هک مینک هیتشب یفاتح سردار به را وهکباش فرهنگ نیا میتوانیم

ـ ا :آوردیمـ  همـراه  بـه  اندشده ریزنج اشارابه به برده عنوانبه هک را یمغلوبان اشیروزیپ  مغلوبـان  نی

 لحظـه  هر است نکمم هکیدرحال کنیا هک ینحوهب اند،شده ورک رخواهیخ یقدرت دست به شیشاپیپ

 نیـ ا فرهنـگ، !« انسـان  رامـت ک» ،!«ارک رامتک» زنندیم ادیفر هنوز شوند خرد ارابه یهاچرخ ریز در

ـ ا :نـد کافیمـ  خـود  نیـ ذر جـام  بـدرون  را دهایـ مروار نیبهـاتر گران هم هنوز ،یشهوان یلئوپاتراک  نی
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 میعظـ  یاجتمـاع  التکمشـ . اسـت  شانیا یبدبخت و بردگان یبرا یدلسوز یهاکاش همان دهایمروار

 تکـ فال یبرا یقیحق و ژرف ترحم از هن شوند،یم یناش مدرن انسان حد از شیب تیحساس از یامروز

 آن سکـ ع شـدند،  تبـاه  بـرده  داشـتنِ  واسطهبه باستان انیونانی هک داشت قتیحق اگر یحت و شان؛یا

 هکـ  یسـ کآن هـر ...  شد میخواه نابود یبردگ فقدان واسطههب سرانجام ما هکنیا است، تریقیحق یحت

 مثابـه بـه  بـدان  تـا  آموخته هک یسکآن هر شد،یندیب جامعه یبندبکیتر به ایماخول بدون ستین قادر

 صـرف  را خـود  دیـ با یگـر ید زیچ هر هک بنگرد فرهنگ اهل ستوده مردان آن کدردنا و مداوم شیزا

 خاسـتگاه  باب در مدرن انیآدم هک خورد نخواهد را ییبایز یهادروغ بیفر گرید سازد، شانیا خدمت

 انـداختن راههبـ  یبـرا  یالهیوس جزهب معناست چه به ام یبرا دولت رایز. اندردهک عیشا دولت یمعنا و

ـ  تـداوم  نیتضـم  یبرا یالهیوس نیهمچن و شد فیتوص ترشیپ هک جامعه رشد ندیفرا همان  مـانع یب

 ۶۱آن؟

 و اتیـ ادب از گرانید و سزر یضداستعمار ترجمه تا شدیم موجب یتراژد شیزا تابک در« یونانی دولت» شدنگنجانده احتماالً

 ینوع ــ مراتبسلسله از یتراژد یجداساز نوع آن مینک تصور میتوانیم حالنیا با و. شود دشوارتر بس چهین یکتراژ یکزیمتاف

 انکام تحقق جهت در است بوده یابداع ــ شود ترجمه محوراروپا ضد یزبان به یتراژد شیزا رمزگان تا داد اجازه هک یجداساز

 از ییهـا لکشـ  ظهـور  انکـ ام همـان  یعنـ ی باسـتان،  انیونانی الیکموز یهادرام باب در هچین هیاول یهاپژوهش یبرخ در نهفته

 زمانهم توانندیم هک ییهافرهنگ همان سازند،یم سست را ،سلطه صور نیهمچن و ت،یذهن و تیفرد صور هک یجمع فرهنگ

 د.ابنی تحقق ییاروپا «یِسازتمدن پروژه» با

 دأکیـ ت یونـان ی یتـراژد  بطن در نهفته یاتوده و یجمع عرفان بر رراًکم( ۱۸۷۰ تا ۱۸۶۹) بازل دانشگاه در شیهادرس در چهین
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 دل از یتـراژد  ظهـور  ارشـده کان بـس  دهیـ ا نجایا در. شودیم انیهمسرا باررقت و ییغنا یهاهیمو تابع یکتراژ نشک گذارد؛یم

 خصـلت  بـا  حدوحصـر، یبـ  یدهشت یانجیمبه یتعال ندیفرا شروع و یهانکی نظام بطن در تیفرد انحالل دهیا ونوسوس،ید شکی

 میعظ جشن یک» :ندکیم فیتوص نیچن را آنها چهین هک ییهایباز خورد،یم گره یونوسوسید یهایباز یِجوشش-یکراتکدمو

یمـ  هیتغذ «یمردم یاتوده شعر» از یتراژد ۶۲«.اندافتهیباز نو از را خود نیآغاز حق فرودست طبقات آن در هک یبرابر و یآزاد

ـ ا: »داشت اظهار جوان چهین هک طورهمان ۶۳.بود جیرا اریونوسوس بسید یبرا ییسراحهیمد در هک ندک  ییسـرا حـه یمد نـوع  نی

 را یـک راتکدمو یخصـلت  همواره یتراژد. زدیخیبرم فرودست طبقات دل از اصل در گفت توانیم یحت هک است، یمردم یآواز

 و دادگـاه  از س،کبـرع  درسـت  مـدرن،  یتراژد ۶۴«.است شده زاده مردم خود از هک ورطهمان درست است؛ ردهک حفظ خود در

 یـک تراژ قتـاً یحق امر شرطشیپ یابیباز نیا هرچند ابد،یباز را خود یِمردم یمبنا نبود قادر واقعبه گاهچیه و ردیگیم الگو قانون

 ردکـ  یبنـد صورت را یتراژد از یریتصو وتاهک یزمان یابر مون،ک زخم واردآمدن از شیپ چه،ین هک گفت توانیم رونیازا. است

 ۶۵یی.استعمارزدا آتش بطن در یکتراژ امر یاستعمار ضد و دوباره ابداع از است یروشن ییشگویپ ازقضا هک
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 .۲۰۰۴ چهین به دینک رجوع او، آثار نیآخر تا نیاول از چه،ین یاسیس رکتف در مراتبسلسله یزکمر تیاهم مورد در -۲۷

۲۸. Losurdo ۲۰۰۲, p. ۸۲۳. 

۲۹. Losurdo ۲۰۰۲, p. ۴۲۶. 

۳۰. ‘“Improving” Humanity’, in The Twilight of the Idols, Nietzsche ۲۰۰۵, p. ۱۸۵.  

 تیبشـر  بخشـان  بهبـود  ههمـ  با مخالف ییروین مثابهبه شناسانهشرق یچارچوب در ییایآر ای یهند یاستک ستمیس یمعرف نجایا در چگونه هک دینک توجه

 .ندکیم عمل

۳۱. Balibar ۱۹۹۲, p. ۲۱۰. 

۳۲. Balibar ۱۹۹۲, p. ۲۰۹. 

۳۳. Balibar ۱۹۹۲, p. ۲۰۷. See also Cox ۱۹۴۸. 

 یتـ یاهم و معنـا  آغـاز  در نـژاد  مـدرن  مقولـه  هکـ  انـد نهاده دأکیت تیواقع نیا بر (رهیغ و دوشه شلیم ف،کایپل لئون رینظ) ینژادپرست مورخان از یاریبس

 .بود یعیطب ینابرابر ینوع مثابهبه یاجتماع طبقات ینابرابر یمعرف یاصل تهکن رایز داشت، یقوم ای یمل نه و یطبقات

۳۴. Montinari ۲۰۰۳. 

۳۵. Losurdo ۲۰۰۲, pp. ۳۳۰-۴. 

۳۶. Daybreak, § ۲۰۶, Nietzsche ۱۹۹۷, p. ۲۰۷. p. See Brennan ۲۰۱۴, pp. ۱۷۳-۴. ۳۷. Ibid. 

 چـه ین ارکـ  در را یسـت یالیامپر اسـت یس مابعدِ ینوع و پادفلسفه انیم رابطه رایز دارد، خاص یتیاهم لحاظ نیا از« مستعمرات و چهین» برنن، تابک فصل

 .سازدیم برجسته

۳۷. Ibid.  

۳۸. Nietzsche ۲۰۰۵, pp. ۶۳-۴. 

۳۹. Almond ۲۰۰۳. 

۴۰. § ۳۰, Nietzsche ۱۹۶۶, p. ۴۲. 

۴۱. De Giovanni ۲۰۰۴. 

۴۲. Wallerstein ۲۰۰۶. Brennan ۲۰۱۴, pp. ۱۴۲-۳. 

۴۳. Said ۱۹۹۳, pp. ۲۶۸-۹. 

  به دیبنگر سنگور لئوپولد و سزر فلسفه در یآپولون ـ یونوسوسید زیتما تیاهم مورد در -۴۴

Diagne ۲۰۱۱ and ۲۰۱۸. See also Harcourt ۲۰۱۶. 

۴۵. Cesaire ۱۹۹۶, p. ۱۴۱. 

۴۶. Jones ۲۰۱۰, p. ۱۶۸.  
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 از نـه  همآن ،شدیم رانده یخیرتاریغ ستیناتورال ینوع یسو به گهگاه اشیدرون شیگرا خالف بر او .ستین شناسانهستیز یهاوسوسه از معاف خود سزر

 هکـ  یستمگر ینژاد فرهنگ از فراتررفتن یبرا خودش تالش نفس واسطههب س،کع بر هکبل ،ینژادپرست فرهنگ از دنیبر در ساده و صاف یستکش قیطر

 . بود برده ارث به

۴۷. Soyinka ۲۰۰۶, p. ۱۵۳. 

۴۸. Ibid., p. ۳۷. 

۴۹. Ibid., p. ۱۴۰. 

۵۰. Nietzsche ۱۹۹۹, p. ۳. 

۵۱. Nietzsche ۱۹۹۶b, p. ۸۱.   

 از یاریبسـ  همچـون  چـه ین .نامدیم خود اتیح روز نیبدتر را آن و ردک افتیدر را لوور موزه ینابود خبر هک ندکیم اشاره یروز به گرید یانامه در چهین

 یانقالبـ  ضـد  یک مثابهبه چهین از خود موردنظر ریتصو تا دیجویم سود هیقض نیا از لوسوردو .دارد قتیحق لوور به ربوطم یخبرها داشت باور معاصرانش

 نـدازم، یب فـار ک آن یسـو  بـه  یسنگ توانستمینم هم باز بود، دهیرس تینها به درد هک یزمان اما» :ندکینم نقل را چهین نامه از عبارت نیا او ؛ندازدیب جا را

  ... «.بودند یهمگان گناه حامالن صرفاً من نظر در هک یهمانان

Quoted in Ruehl ۲۰۰۴, p. ۸۷  

۵۲. Nietzsche ۱۹۹۹, pp. ۸۶-۷. 

۵۳. Losurdo ۱۹۹۹, p. ۱۱; Losurdo ۲۰۰۲, pp. ۱۳-۱۷. 

۵۴. ‘La mascara politica de Dioniso’ [Dionysus’s Political Mask], Introduction to Nietzsche ۲۰۰۴, pp.۹-۵۰. 

۵۵. Nietzsche ۲۰۰۴, p. ۶۱. 

۵۶. Ugolini ۲۰۰۷, p. ۹. 

۵۷. Ibid., p. ۱۳-۱۴.  

 یبـرا  واگنـر  تـالش  محصـول  یعنـ ی اسـت،  بـوده  واگنـر  اصـرار  جـه ینت یتـراژد  شیزا در موجود ییِزدااستیس دیشا هک ندکیم اشاره تهکن نیا به روئل

 ت.اس بوده تنآ زوال یاصل شهیر یبردگ هک یستیاومان باور نیا و باستان ونانی شهردولت از یسازدئالیا

Ruehl ۲۰۰۴.  

۵۸. On ‘The Greek State’, see Ruehl ۲۰۰۴.  

 شیـ زا نخسـت  چـاپ  در پرومتـه  ریتصـو  هکـ  نـد کیم اشاره تهکن نیا به جذاب یبحث در و نهدیم دأکیت هارتکبور وبکای یکراتکدمو ضد ریثأت بر روئل
 وسـه سـت یب یحتـ  واگنـر  هکـ  است یدارهیسرما با مخالفت و یبرابر باب در او یهادهیا و واگنر رکتف از خود رهاساختنِ یبرا چهین یآرزو معرف یاژدتر

 خصـلت  سـم یالیسوس از چـه ین ندهیفزا نفرت لیدال از یکی هک ندکیم دأکیت روئل .بود وفادار هابدان هنوز ۱۸۴۹-۱۸۴۸ یهاانقالب ستکش از پس سال

 انجمـن  ینگـره ک نیچهـارم  ،یشناسـ زبان پروفسور مقام در چهین درس جلسه نینخست از پس ماه چهار فقط .بود بازل خودِ در یارگرک طبقات پرالتهاب

 .نیونکبا لیخائیم یعنی درسدن، ۱۸۴۹ امیق در واگنر یمیقد رزمهم و قیرف حضور با هم آن شد، برگزار بازل در ارگرانک یالمللنیب

۵۹. Nietzsche ۲۰۰۶, p. ۱۶۶. 

۶۰. Nietzsche ۲۰۰۶, pp. ۱۶۶-۷. 

۶۱. Nietzsche ۲۰۰۶, pp. ۱۶۷-۸. 
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۶۲. Nietzsche ۱۹۹۴, p. ۳۷. 

۶۳. Ibid., p. ۴۰. 

۶۴. Ibid., p. ۴۳ 

 به دیبنگر ییاستعمارزدا و یتراژد مورد در -۶۵

Scott ۲۰۱۴ and Glick ۲۰۱۶. 
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