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  مقدمه مترجم
آستين اي از چهار كتاب اين مجموعه آثار، ترجمه

نقاش و جادوگر ) 1886 – 1956(اوزمن اسپير 
  .باشدميانگليسي 

هاي تاثيرگذار بسياري بر تاريخ علوم باطني شخصيت
 –خود ديده است اما تنها تعداد اندكي از ايشان 

 –هاي هزارتو و تمثيالت غريب خود سواي از نوشته
اين . انداي داشتهگي به معناي واقعي كلمه افسانهزند

-هاي اندكي از خود بر جاي ميافراد عمدتاً نوشته

آنچنانكه اسپير اشاره . گذارند و ادبياتي پيچيده دارند
  :كندمي

چرا . شدباي مريي همواره در تغي لغات با لحن و معني از اندكيدنيدانش من تنها ژك«
  ». از آن سخن روداي فراموش شده ستيابي كه هرگز نمما تن در دادهيزيكه به چ

 بسيار خاص و بكر -تراز ، در مقايسه با ديگر نوشته هاي همآثار نويسندهسيستم فكري ترسيم شده در 
نويسنده در وصف سيستم و  تاكنون تحقيقات و مطالعه بسيار اندكي بر آن انجام شده است؛  وباشدمي

نمايد كه تنها  عمدتاً از واژگان و تعابيري استفاده مي–شود ائيسم ياد مي كه از آن به كي–فكري خود 
  .باشدمنحصر به خود آن مي

ساليان خواهد :  را نمود داده است1 تئوري جادوي خائوس،، تنها به عنوان اولين فرزندشكيائيسم
يائيسم را از ديگر اما آنچه ك. هاي جادويي مشاهده خواهد شدگذشت و ردپاي اسپير در بسياري سيستم

كند، سبك ارتباط برقرار كردن آن با طرز فكر خواننده است كه در عوض اعطاي ها متمايز ميافراس
اي بسازد كه نمايد از آن ايدئولوژيهاي سلسله مراتبي و علت و معلولي، وي را تشويق ميديدگاه

 . خود فرد استحصال گرددبايست توسط تجربه شخصي و از كتاب ذهنهاي خام آن ميتمامي ماده

با اين وجود مترجم سعي نموده است، در . در بند تئوري درآمدن گريزان استكيائيسم به غايت از 
هرچند ممكن است اين . تحليلي كوتاه، ساختار اين سيستم را مطابق با برداشت شخصي خود ارايه دهد

شود خواننده خود را بدان محدود  ميكلي سيستم موثر باشد، پيشنهاد طرحساختار تا حدي در دريافت 
  .ننمايد

                                                           
1 Chaos Magic Theory 
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  انسان

  :قواي انساني مورد توجه كيائيسم بدين ترتيب قابل تلخيص است

  
در . گيردها را در بر ميباشد و نفس، تمامي انسانمن، بخشي از نفس است كه مربوط به يك انسان مي

سازيِ سازد و باور با مفهومميل با تخيل، باوري جديد مي. كنداراده ميرابطه با يك انسان، من، ميل را 
ها انشعابات باور هستند كه براي من، شخصيت سازياين مفهوم. دهدهاي جديد، به من شكل ميمفهوم

  . هاي متعدد مي سازنديا شخصيت

اما . بين آن دو، غيرحقيقيباشد؛ و اراده ما ميل و باور براي انسان محصور در من، دوگانگي عظمي مي
  .، اراده موجود، حقيقي استگيردكه در محدوده نفس قرار ميدر يگانگي آن دو 

بدين . باشداسپير عقيده دارد در محدوده من، هيچ ميلي قابل ارضا نيست و هيچ باوري غيرموهومي نمي
شوند تنها از نوع من مطرح مياي كه در محدوده هاي مامور تحقق ارادهها به عنوان مكانيزمترتيب عقده

  . آفرينندزنند و جنون ميسازند؛ به انشعابات باور دامن ميشخصيت دوگانه مي: هاي جنون هستندعقده

كه در تعابير (در اعماق ناخودآگاه . هاي نبوغ هستندهاي مطرح در نفس يگانه، از نوع عقدهاما عقده
اند و در مسير تحققِ يه متناسب كاركرد خود جايگاه يافتهو در ال) روانكاوانه متشابهاتي با نفس دارد

  .مدام اراده حقيقي قرار دارند

 من

 باور ميل
 تخيل

 سازيهوممف اراده

جنون
 نبوغ

 نفس

اراده حقيقي

 ناخرسندي
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  مفاهيم بنيادين

حضوري از وضعيتي . باشداراده حقيقي مياما محمل .  مطابق گفته اسپير قابل تعريف نيست،Kia، كيا
 جهت با كلمات قابل نيست و از آن» 1احضار«باشد كه قابل كيا از جمله مفاهيمي مي. اين چنيني

تنها مفاهيمي قابل . استمطرح ) تجسد يافتن كلمه(باشد چرا كه پيش از سطح لوگوس توصيف نمي
بندي باشند و از آنجا كه توصيف هر شكلي باشند كه به نحوي به وسيله حواس قابل ضابطهاحضار مي

پذيرد،  تحقق مي–يره  در صورتي از تصوير، صوت، بو و غ–از اشكال حواسي در محدوده كلمات 
  ) در كاباالصيلوت در مقابل ابرايامقايسه كنيد با سطح . (نيستند» پذيراستدالل«مفاهيم اين چنيني 

 در رابطه با مفاهيمي همچون فكر يا وجود –ي يك مفهوم  يا زيستنِ تمام در تجربه–متشابهاً احضار 
مترتب » فكر«ان نمونه تنها زماني احضار مفهوم  به عنو.2 حداقل نه در شكل انساني؛باشدنيز عملي نمي

وار آن را فكري مراقبهوضعيتي كه بي. باشد كه طبقه ذهني شخص احضاركننده حذف شده باشدمي
  .كفايت نكند

جالب توجه ، Chaosشباهت اين كلمه با خائوس، . ، حروف اول نام نويسنده استAàosآئوس، 
  !باشدمي

 ابداعي است يدر هر صورت اين كلمه. يابدميتر كه كيا را باشد ماديفهومي متواند مي ،ZOS، زوس
امگا براي . يك امگاي معكوس و يك صفر.  نوشته شود تواندزوس مي. و خود يك سيگيل

بايست آن را در اختيار  آنچنان كه هر زمينيِ متعين مي–مفهوم كامل تجسد . آلفا/انجام و صفر براي آغاز
  .بيابدخود 

-اين موضوع از بي. »بانويافته از عدم، منِ زايشنفس مغاكيِ انعكاس« كيا است، 3مقلوب Ikah، ايكا

آنچنان كه .  وجود است و چگونگي ادراك آني، مسالهبعد آنقابل بررسي است اما يك رويكرد نهايت 
ي  حده آنچنانكه مطالعه علي–باشد گفته شد، وجود به تنهايي قابل تصرف در محدوده تجربه نمي

-دريافتنش تنتوري ديگر مي. شود دارد كه در تجربه وارد ميوجودچيزي . شناساندجزء، مركب را نمي

آن را ايكا بناميد و از . ي غير ممكن است اما براي ادراك وجود ضروريشك، محدودهبي. عدم: طلبد
                                                           

1 invocation 
 Great Old» ديرين كهنان«اند و ادراكات خويش را در قالب اي قدم گذاشتهكه در چنيني سعيجادوگراني البته هستند  2

Ones شده است اما، به عقيده مترجم، جادوي شناخته/هر چند كه اين يك وادي متفاوت نسبت به عرفان. اندبندي نمودهنظام
وقف است » نيازمند«چرا كه :  در واقع شكلِ مستحيلِ آن در عصر حاضر–هاي توحيدي خواهد انجاميد ذاتاً به تشابهاتي با سيستم

 در مقايسه كنيد با تقابل عالم كبير، عالم صغير(يافته نسبت به آگاهي انساني سازي يك وجود يا آگاهي تعاليمفهوم/و تصور
را با مفاهيم كيائيسم  -الوكرفت است . پي. هاي اچكه برگرفته از نوشته - مفاهيم ديرين كهنان ،در همين رابطه برخي). الهيات

. به هر حال به معرفت كيا رهنمون نيست. هرچند كه اين نيز يك سنتز است همانند ديگر مقوالت تكاملي مكاتب. اندامتزاج داده
 . نيز ذاتاً چنين استهر سيستم تطبيقي ديگر

3 anagram 
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شبيه به چنانكه . ه استقابل توج» بانوزايش«اشاره اسپير به ! پوشي ديرين فلسفي رهايش كنيدچشم
ي آن با ترديد ارتباط نمادپردازانهبي. آيد كه مفهوم تجريدي زايش باشدبه نظر مي» مادر مطلقه«مفهوم 

خلسه است و  منشاساز، اين جامِ واقعيت) صفر= اورفيمرغ مقايسه كنيد با تخم. (دريا، آموزنده است
  .غ عدم خوابيدهمر مار كه بر سطح تخم.اش وضع مرگطريق دستيابي

يافته است كه وقوعالبته هم اكنون . شودنوشيدن سرور كيا و اندوه ايكا، به يكباره، خلسه را باعث مي
در وضعيتي كه اسپير آن .  با آن بيگانه استانساناما تا در كمند تجربه درنيامده، . اش گيتي استنتيجه

  مفهومِن را مضر پنداشت چرا كه خالقِبايست ماهيت آ هرچند نمي.نامدمي» متاركه جهاني«را 
هم اكنون : اما اين مفهومي دور از ذهن نيست. شود ناپديد ميمنخودآگاهي نباشد، . است» خودآگاهي«

. وجود است چرا كه كالم، تنها در ذهن شما جاري استنويسنده بي» منِ«خوانيد كه اين جمالت را مي
كننده، خالقِ مدامِ محيط  تجربهروياروييِ. شوندفته ميياچيزها، . زايدوجود را مي است كه سنجش
  . كندآنچنانكه تاملي خُرد، بيكراني از اقتران رويدادها عيان مي. است

 معرفت است نه شناخت يا ياينجا خانه. يابدستايد و آن را مستعد آموزاندن نمياسپير دانش را نمي
 از اين رو )بينا يا خكمه حيات كاباال در مقابل  در درختداعاتمقايسه كنيد با . (آگاهي يا حكمت

  .نماياندسپردن نام نادانش بدان مفيد مي

. توالي تفكرات اصالتي ندارد. تا ديگري به دنبالش بيايدرا برگير ؟ يكي تفكر، ابزار پرمدعايِ دانش
اكنون  كه هميكي و تنها يكي آن است. هاي تفكر اختالف هستدر راه. انتها، تكرار نسبيتكالمي بي

تواند صرفاً مختص  مي،»انشعابات باور«نَسب، يا در كالم اسپير اين تواليِ ريزشِ افكارِ بي. ايمگزيده
 در شكل حاضرش باشد» ما«نمود .  

پرورشِ ما . اين پايان نيست. دهدبشر امروزي، زايش به معناي خلقت را به زن ارجاع ميبه عنوان مثال 
شمسي كه ببخشايد : خواهيمچرا كه تاثر مي.  اعطا كنيم همه ادراكات، قدرِ جنسيست كه بهچنين بوده ا

قابل » جنسيت تغييرنيافته«و در پس آن » جنسيت نو«از اينجا ارجاع اسپير به مفهوم . و خاكي كه بگوارد
به كننده ما چنان است كه شكل قوه ادراك. باشدمي انسانِ حاضر به جنسيتش تنيدگيِ. استحصال است
 قابليت استحاله ،كند تمامي اين مفاهيم از بنياناسپير يادآوري مي. ساز عادت كرده باشدفكري استدالل

  .دارند

اما بحث بر سرِ نخواستن . اميال و خواستنزايد و قانون و مذهب، پارهجنسيت دوگانه، زمان خطي مي
  .نونمود راهي به معرفتي ؛اي دگر گوناست يا بگو اراده

-ها، اميال نيمترس. هاي جنون استدارد، كشساني عقدهچه انسان را در وضع حاضر نگاه مياما آن 

  .مقصودبي: كنند كه حريصانه پاره ديگر خود طلب ميمحقق

  .كندمعرفت نو، بنيادي جديد طلب مي. شودكنيم از مسير دانش شناخته ميآنچه دريافت مي
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  خلسه
جنسيت يا /تواند به صورت بازجذب دوگانگيمي. يابدميوراي تعقل و حكمت، تنها خلسه امكان 

ابزار شكلي است و بيهمه) اراده در سطح كيا(در چنين حالتي، اراده . يگانگي با اصل تغيير مطرح شود
اي ديگر توان در چنين وضعي زيست كه هر خلسه با خلسهاما تنها در صورتي مي. كندمحقق مي

گردد انتها مي بيسكون و سكوتيخود،  خلسه، ابديِ/ازلييك ت هر  در غير اين صور–درگذشته شود 
  .1دهدو مرگ رخ مي

  :شوداسپير مطرح مي» بداهگي«در اينجا است كه مفهوم 
هاي كه  كه بايد در حداكثر غيرممكن–آورد خودي سر بر مي خودبهوجوديِبيكل خلسه از «

  ».اند ديرپايي يابدنسبت به اراده غير شرطي شده

آن . قصدي بر ميلي كه بر پايه يك باور يا باوري ديگر بنا شده. پيشه خوابگردان است» طرح قصد«
 .كيفيت خنده. كندآيد در شكل خلسه نمود پيدا ميورزيدن ناخودآگاه پديد ميخرسندي كه از ميل

  خيام نيشابور

نها در اولين كتاب وي ت. شودهاي اسپير ارجاع به هيچ سخن يا كتاب و مكتبي يافت نميدر نوشته
 دو رباعي از خيام و چند بيت از دانته آورده شده - سالگي نوشته است 19 كه وي در -» دوزخ زمين«

-هايي ميجرالد برگرفته شده و اتفاقاً از آن جمله رباعيفيتز هرچند آن دو رباعي نيز از ترجمه . است

، يك زنِ هاي موجود، تنها معلم اسپيرق بيوگرافيمطاب. 2جرالد است تا خيامفيتز باشد كه شاعر آن بيشتر 
اي است كه چيزي كم شخصيت وي نيز آنچنان افسانهاست كه بوده » 3رسونخانم پت«كولي به نام /ساحر

  .يوناني نداردهاي الهههاي از اسطوره

خيام نيز به هاي خود هرچند آموزه. الفظيهاي اسپير با خيام بيشتر معنايي است تا تحتارتباط آموزه
جادويي از خوراندن مكتب خالصهمچنان » متخصصين« چنان كه ؛اندازه اسپير مبهم باقي مانده است

-در زمان مقتضي حلول مي: را باكي نيست مغان ناميرا .اندخيام به مكاتب الوهي معاصر وي بازمانده

  !كنند

» بداهگي« خصوصاً مفهوم . استبسيار روشنوي  4هاي فراپارادايميارجاعات خيام به عدم و ديدگاه
  .شرطي والخزمانيِ اكنون در مقابل ميل غيربي. نماياندخيام متوافق مي» حال«اسپير با 

                                                           
شكلي در فضاي ناخودآگاهي ممكن است اعمال خودكار دستگاه عصبي ي همهگذشتن از حدود خودآگاهي و فعال نمودن اراده 1

 .را را متاثر سازد
 .جرالد را مدنظر قرار داده استفيتز مترجم نيز در برگردان كتاب دوزخ زمين، ترجمه  2

3 Mrs. Paterson 
4 meta-paradigm 



   مجموعه آثار آستين اوزمن اسپير                                                                  10

  .اي نظري است و تنها خالقين، در خور مقام استاديمطالعه تطبيقي، صرفاً مطالعههرچند 

  تناسخ

كند، تجسدي از اميال وي سان مشاهده ميهر چيزي كه ان. كنداسپير تناسخ را به معناي عام استفاده نمي
بندي خواسته در شكلي روش سيگيلي وي نيز در ضابطه. زيند اميالي كه كيفيت خود را مي:باشدمي

خواسته ناخودآگاه جايگاه . كندنمادين و ارسال آن از خودآگاه به ناخودآگاه بر همين اساس عمل مي
  :گرددزنده مي/فعالاز آن طريق يابد و مرتبط مي» اليه تناسخي«خود را در 

 مايلي محل تولد خود پا فراتر نگذاشت و روزي از 10معروف است كه اسپير در طول زندگي از شعاع 
  »!تنها؟«: تعجب پاسخ داداشاره به اطراف با زيي؟ دستان گشود و با او پرسيدند چگونه است كه تنها مي

رود كه وي حتي احضارهاي جادويي ي پيش ميبندي خواست جادويي تا جايروش اسپير در ضابطه
  .نمايدبندي ميها را در قالب سيگيلي خود ضابطهگذارد و آنآييني را نيز كنار مي

موضوع توالي . زمان اسپير در اين رابطه استآنچه از ديدگاه تناسخي قابل توجه است، ديدگاه مطلقاً بي
شوند، ميل همه چيزهايي كه ديده مي... «: باشدها در چرخه تولد و مرگ مطرح نمييا پااليش نسل

  .»هاي گذشته و آتيهها، مفاهيم جسممتناسخ هستند و ناديدني

  انواع مراقبه

به عنوان روشي براي مراقبه اشاره ندارد، سيستم وي بسيار براي ابداع » آيين«هرگز به يك هرچند اسپير 
افكندن «، »وضع مرگ«، »هيچكدام-هيچكدام«هاي در شيوه. باشدهاي شخصي مستعد ميانواع روش

- روش عملي با اتخاذ يك رويكرد خودبه. اندتنها اصول كلي بيان شده» هانگريستن بر آب«يا » سايه

  .نماياندترين ميعاليخودي 

  .براي هر فرد يگانه. كردن مسير جادويياي است بر شخصي، مقدمهكيائيسمدر هر صورت 

  مقايسه با ديگر مكاتب

جادويي بر پايه طي مراحل مختلفي بنا نهاده شده كه با دقت و - اكثر مكاتب فكريهاي تشرفستمسي
ها قابل انتقال باشند و در اند كه در طول نسلبندي شدهبر اساس تجارب استادان پيشين به نحوي دسته

عملي در قالب اما كسب تجربه . عين حال در طول زمان، وفاداري به كانون كيش مورد نظر حفظ گردد
ها، در مقايسه با ديگر مكاتب كند به تجاربي دست بزند كه نقطه شروع آنكيائيسم، فرد را تشويق مي

 كه در –به عنوان نمونه تجربه وضع مرگ . كندتري اختيار ميجادويي، مراتب متناظرِ به نسبت پيشرفته
درگاه واسطه با مفهومي نزديك به  بي فرد را به مواجهه–اين سيستم تاكيد بسياري بر آن وجود دارد 

  .كند مطرح در سيستم كاباال تشويق مي1مغاك

                                                           
1 The Gate of Abyss 
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 كامالً در باالي – به تعبير كابااليي –هاي اين سيستم بدين ترتيب شايد جسورانه بتوان گفت آموزه
 هاي نخستين تجربه عملي درگيري آن، چالشي كه خواننده را در قدمنتيجهمغاك قرار دارند و در 
  .آلوديِ آمادگي براي دست شستن از همه چيز و ورود به درگاه مرگ استخواهد نمود، به هيبت

دارد هاي متناظرِ مفاهيمي كه عرضه ميهاي اسپير و تجربهاز اين جهت شايسته است تاكيد شود نوشته
بهتر است بدون بنابراين . پتانسيل بسيار قدرتمندي براي آشفته كردن يك ذهن ناآماده در اختيار دارد

  .آمادگي كامل به كار گرفته نشود

 1386، تهران، 1سپند            

  

مولود حقيقت كثافتي : ناپذيردر جسم، فتح. بانوي اين عالمام من؛ زايشخوداشراق«
 ».ها بر هم گذارده شوند، به يقين جهان وجود نداردگر چشم. امكه ساخته

  

                                                           
1 zepand@gmail.com 
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  پيشگفتار
  1هاي آئوسژَكيدن

  

  

  

  

  
  »واقعيتبه قصد اكنون «

  

                                                           
1 Aàos] باشد، توضيحات مترجم ميي كتاب كانون حياتهاتمامي زيرنويس: اشاره[.  
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  ».دخيزآئوس از وضع مرگ باز مي«
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  »تر استطبيعت سبوع«
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  پند اول
  »آوري در دره ترسيادجهد به«

  :گويد مي از زوس،گوييبه تكها، كياي شكلك

بر ديدار خداوند . شيري ترش كه جسم را درمان بخشد: شمشيري آرم كه داروي خود را حاوي است
. نمير به رهايي؛ بل كه جهان هالك شود.  خودت، حقيقت زنده–گون تدارك بين؛ باورپذيري گونه

-رنج. آن گردايداز فكرت كه پسِ :  در كژترين راه نمودتوآموختن همه چيز از . تر استطبيعت سبوع

 از اين آشوب ناجور نابرابري؛ كه –ي لذت و درد، به مسرت، وجود چيزها را براي آزادي ميل كشيده
ميل، آبستني . تروهمي بزرگ» منِ«الحاق . و ترسِ ميل است. كننفي مي –بود روزي چنين مطلوب مي

آزاد كردن اين خودآگاهي با : نه تويي است و نه من؛ و نه سوم شخص. كند را القا ميتو است و من
انزوا در خلسه، نهايت كشش، كفايت . باشديگانگي من و نفس؛ در جنسيت حدي بر خودآگاهي نمي

شنوي قهقهه باالبلند فردوس؟ همان كه مي. سخن مران به خدمت بل به ريشخند! است؛ اما يكتا بزاي
چگونه . ان قصد ايشان شنوم سوي نجاتي انسدر خنده مستانه. كرداري گويددهان باز گردد از راست

باشد و حقيقي؛ آنچنان كه زمان مي: مگو ببايدراندن بر آنچه مستلزم سكوتم؟ رستگاري، هيچتوانم سخن
تواند با اصوات شماريده بيان ؟ خرد حقيقي نمي2چه فايده دارد تذكار يا بلندنجوا. 1كه از همه چيز گويد

يك چيز است كه چندباره تكرار . ر شكنج الفبا حقيقت غايب استد. زبان احمقان است كلمات. گردد
اي زوس، تويي افتاده در حادثه نااختيار . محبوس در حدود يا استدالل؛ گمان هرگز پاسخ نداشته. گردد

مدور، بر . جنسيتي گرفتار در مرداب قانون حواسيپاره. يافته زنانزايش و نوزايش؛ در مفاهيم تجسم
چگونه بايد پايانِ چيزها گردد؟ مظنون به همه چيز . اصل همه چيز، نفسِ تابيده است. زمين تابيده شد
» دليل«صورت، اين فراموشكاري نمادين. من و نفس، در تعارض، مجزا.  و غفلت فرديت3در اين فزايش

 اين دانش پيشين و آتيه چه خواهد بود؟ حقيقتاً: ناتوان در درك وقايع حال. 4گرددناكاويده وجود مي
چرا خود . ؛ و در اين كابوس زنده، كه همه آدمخواري است»دانمكنم نميآنچه مي«راند ميخالق سخن 
. كندبسيار پليدي صرف مي] مشابهت[ با خالقش مشابهت دارد و در آن انسان؟ به درستي، 5نفي بنمودي
الزام، عمدي بود در . بسازدكند تا تنازع هولناك وجودناميده را افتراق از وفورش اعطا ميفردوس، بي

در اين دوري از . رسدوري از نفس درد است و خلقتي پيش. تر گشتنبيگانه: خدمت لذت خودش
                                                           

 .مفهوم زمان در مقابل رستگاري 1
2 stage whisperشود، نجواي بازيگر تئاتر كه بر صحنه با صداي بلند ادا مي.  
 .دكه همه چيز را شامل شو...  3
 اش را پاينده دارد؟ي»هست«كدامين نماد . نمادگرايي، دايره وجود باطل كند» حقيقت«زيستن در  4
 .باشد به مفهوم عام كلمه ميانسانارجاع به تفاوت خالق و در ادامه  5
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در آرزوي تو . گزيندنفس زنده منزل نمي. شنوينفس، تو نداي خود را بر بالقوه خودت بودن نمي
خواهد؟ افسوس، سيار ميگون خلسه، آيا بارضاي خلسه. شودلذت از تو كسل مي. حقيقتي نيست

حواس نامتصور، و بدين سان كل دنيا : يك بار ديگر بايد از همه چيز محنت كشي!  خُردي ميل انسان
به .  وقوع خواهد يافتتوها هيات بزيي و هر چيز متصور بر اي زوس، بايد كه در ميليون. تحليل بري

 فكر چيست جز اخالقياتي از اين حواس كل. ايياد آر كه اين حواس آنهايي هستند كه تو ميل داشته
در » نفس«. ميل كافي است. گردشود در نهايت اعطا مي ميل داشته مينفسشوند؟ آنچه از كه جنسي مي

من . تنها يك ميل هست؛ زايش. تنها يك حس وجود دارد؛ جنسي. همه چيز محظوظ خواهد گشت
نهايت بي: خلقت است» من ضربدر من«. ؛ بل، گاهنه همواره. اممن تمامي آنم كه آبستن. علتم؛ تو معلول

روح، حيوانات . تر هستموارتر؛ كاملهر چه آشوب. بر جزئيات شباهت غايي من پاياني نيست. جنسي
انگار در انتحارش پايدار . ناكچيزخوار؛ چقدر شهوتاين روح همه. جسم، دانش آنها. نيايي است

ها با منسوباتي كه اند؛ آنگاه كه محقق شد؛ دوگانگينشهاي تغييريافته شاخص دااين جنسيت. است
وجود، تداوم تحقق نفس . شوندباشد مسدود نميپايان و تحصيل بسيار ميهاي بيشامل پيچيدگي

-پوشاني و التزام متاخر بازپسبا يكي بودن همه ميل، هم. خلق ارزش در جايي كه موجود نيست. است

اي . ه، خلقت اضافي ميلي متفاوت است نه تحقق آن ميل معينميل پيچيد. گيري ميل وجود ندارد
-برداري به عقب باشد؛ بيهمگي گام. مرگ، بيماري ترس است! زوس، از جواني مفرط خواهي مرد

نهايت انتسابات خودت، به وسيله خودتكثيريِ بي. برداري به سوي خودتبراي گام: ظرفيتي محقَّق اراده
تولد بشر در ميان موجودات ادراكي بسيار مطلوب است؛ انسان به رهايي ميل . دانيتو همه چيز را مي

آيا ملك عاليه را به بهاي چيزهاي بدتر واگذاردي؟ انسان ! به ياد آر. دارد؛ آزادشدن به نفس اوليه خود
  .آن گردد كه بدان عودت نمايد
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نياز منحط زنان؛ از آن . يطاني، بدترين طبيعت ممكن استهاي شطبيعت بشر، ريخته شده در قالب

-درد انتظار كسي را مي. كش استتمامي ضعفت را به وي بده؛ آن نيمه محنت. بخش خودت رها شو

در زن و مرد . »هاي ما لعبتي مبادزنان، از بوسه«: چنين باشد. كشد كه از روي احساسات، مايل است
هاي نو زمان جنسيت! برخيز. تواني اين جسم را از نو بسازيم، تو نميگوياما من مي. تو» بودنِ«است 

ها شما انسانها بايد يكديگر را براي اصالح گونه. باشدتر ميهاي عظيمآنگاه موقعيت لذت! رسيده است
اي كسب نموده كه انسانها در آن به هر شكي كرداري وضعيت آتيهاين وهم كهنه راست. دوست بداريد

ميل را ناخودآگاه كن؛ زيستي، محرك . طفره از واقعيت: ميل خودآگاه، نفي تصرف است. نمايندجهد مي
. بگذار چيزي باشد كه بر هيچ چيز جز خودش داللت نكند. از ميلت آگاه باش. نمودن استخالق اراده

بگذار . خودآگاهي را در المسه و خلسه را در بينايي برانگيز. تفاوتي نيست؛ تنها درجاتي از حواس

 

 »مفاهيم متناسخ زنان... اي زوس، ولو فرو فتادي در«
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 با صرف اظهار -تحقق » .آسان و بدويگرايي تنجنون ميل، جنسيت«: باالترين فضيلتت اين باشد
اگر ميل به تحقق در تو وجود دارد، .  نباشد؛ بلكه با عمل زنده-و نه توهين به نفس » من منم«كلمات 

تمامي، لذت تحت اراده  كه به نفستحقق اين . كنندمقصودهاي حواسي پيوسته امكانات را فراهم مي
. تفكر، نفي دانش است. همان بودن مشكل است. باشداست، توسط خودآگاهي از يك چيز در باور مي

از خير و شر فكري ! همانند درختي عابر بزي: خود را از باور تهي كن. تنها به عمل مشغول باش
اي چنين موجود ر خودآگاهيواقعيت د. ، عليت خودفعال شونفس و منبا يگانگي با خودت، . برنگير
اگر «: شودحال تمركز شرح داده مي. هيچكدام- است و هيچكدام1پديداري، بودي» من«اين : نباشد

او . 2حقيقت به مطابقت باور مربوط است نه واقعيت» .گردنداراده، ميل و باور اليتجزي بزيند، تحقق مي
بسيار . از تدبير خرد در اخالقيات بيزار شو. ستدر تمامي چيزها الزامي ني. كه قانوني ندارد آزاد است

-تر از آن؟ چرا كه در لجن بر تو پا ميكلمات ناشايست در افتراي به خود گفته شده؛ چه چيز دردناك

 فضاي -» من«. چيز بيشتري گفته نشود. گزينند از من استمسيري كه انسانها از هر سو بر مي. گذارم
  .اليتناهي

                                                           
1 noumenal 

 .شودنه آنچه از واقعيت برداشت مي...  2
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  پند دوم
  ». بر آن اصولي نداردزوساخالقيات سايه؛ كه راز «

 :گويدزوس از ايكا سخن مي

هان اين روز . باوري رياكارانه بدانبا وانهادن تمامي روياهاي غيرحقيقي، اين دنيا را به عنوان عدم
. ي توشدهنفس سركوبپرسم؛ از تو مي. 1من بر باور توافق نمودند» من و نفسِ«. رستگاري فرا رسيد

                                                           
  . يگانه شدندنفس و منباور  1

 

 ». استيياي نواناتيروح، ح«
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. بقاي تو نيستم] متضمنِ[من . آيا اين چيزِ جديد مطلوب نيست؟ هيچ انساني نبايد از من پيروي كند
رياكار . شكايتت مصيبت است. بايست به همان اندازه متفاوت باشدبه يقين فضيلتت مي. تويي راه

اما اينكه از . ات از جسمش نترسدا منكشي؟ بايد دوباره رنج كشي تآيا رنج مي. همواره در نماز است
: تر است از نمازگذاردنتخطي خردمند. هايت جستجو و رشد كني، صرفاً راه تعقل استطريق وسوسه
. راه بزدل، مذهب است. تنها از خودت سپاس گذار و خاموش باش. ات قرار بدهمشغولياين را ذهن

به . نه دستاويزت باشد؛ من خود را محظوظ نمودمبگذار اين يگا. كرداريترسي وجود ندارد جز راست
بر ات به خرسندي رشكمن! گذرندبرد چرا كه آن چيزها ميدالور است كه اجر مي. خنده ببال؛ نه ايمان

ي اميال هر آنكه بسيار بياموزد، همه. كننددر عين حال هيچكدام خود را به واقعيت وقف نمي. است
؛ غصبِ مطالبه خداوند: آموزم نو است كه مي1اين بازپيدايي نياكيِ. برداحساساتي و خُرد را از ياد مي

. در اصالت دالورانه، فراي فكر بزي. كردار است چرا كه اخالقياتش دلبخواه استقادر، راست! متساوي
ندامت مكن؛ بل بجهد به . وجود دارد] در آنها[اند؛ واقعيت اندكي رفتگيها خواباين اميدها و ترس

بدون . گردد يا مخلوقشانسان، يا خود يك چيز مي. سرزنش خودبي:  به سياق خويش؛ آزادمنشانهگناه
تجربه . پذيردتجربه با توافق انجام مي. ها، توهين به نفس استرحمت قضاوت كن؛ تمامي اين ضعف

 وجود تنها يك فضيلت. تنها يك رنج از گناه وجود دارد. خودت را براي لذت بردن اغوا كن: عظيم
منشا اخالقيات، اطاعت از . اخالقي عمل كردنترين بيترين، عظيمعظيم. اراده براي لذت نفس: دارد

اي ايكاي . در جواني همه چيز بايد از والدينشان اطاعت نمايند. ترين شكل حكمراني استابتدايي
هاي انساني اين ند كوششترين برآيمهم! ام درگذردسالخورده من؛ اين بند ناف را رها كن تا كه جواني

تر متصرف چيزهاي ديگران براي نفع شخصي ساده: كردار باشيمآموزيم سارقيني راستاست كه مي
آنچه . » من، لذت من–كارت را بكن «: كنمدر اين تجليلِ پيوستار راز بشري عظيمي كشف مي. باشيم

-سوس؟ خير؛ همه چيز بر خود بياف... گردد؛ اين هرگز به كفايت محقق نمي2برين است به زير هست

-تمامي كشتار. زماني كه آموختي همه چيز را بگواري، قطعيت به دست آمده است. واهمه به كار گير

ي همه. اي؟ تنها جايي كه التزام هست مرگ هستهاي انساني چيست جز آنچه بر خود روا داشته
ها كالبد را من اين ميليون! فس جاويدن. چيزي باالتر از حس حظيظ نيست. تحصيل را معاف دار» طرقِ«

اعتماد شو بر بي. منم لذت نفس بدسگالت كه همه چيز ويران كند. آه، خلسه كژسا! امتاب آورده
. در اين مكاشفه تلقيني نيست. تر را از خرد بازداشته، مردمان نيك»حقيقت الوهي«آموزگارت؛ چرا كه 

و باورت را رها از اخالقيات : كني باش به يقين آنچه اراده مياما: ات را بر ديگران به كار بندترينبيش
از اين بسيار . تر را بشناساينچنين اختالالت و ارتعاشات ظريف: خودت را با حس مشاهده كن. بدار

  . مردمان، چرا كه اضطرار خواهد بودهمهتا عشق ورزي به : خواهي آموخت

                                                           
1 atavism 
2 as above so below 
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من اراده «تفكر مكن؛ مگو كلمات » خواهممن مي«به . ساالري دوزخ استمردي را خادم مشو، مردم
ماللت ترس .  به واالترين بتاز–از هيچ مترس . والدينت خواهد بود: ارذبه جسمت احترام گ. »كنممي
خود ... تواني بزرگترينِ مردمان شوي؟چگونه مي. به جايي برو كه بيشترين هراسي. مرگ، نقصان: تاس

قانون باش بر اصولت برشكن؛ بي. 1جهد موفق حافظه است] در[در اين باب، نبوغ، ! را به پيش افكن
لعملي از ادانش و تمامي جنگهاي شرورانه، عكس. قيام، باروركننده قواي نو است. هاهمه افراس

-اختري ازبدن] وجودهاي[باشند و به صورت اند ميوجودهاي پيشيني كه اكنون از جسم گسيخته

هاي ما را تحت پوشش دارد دورتر باشد، تجلي هر چه مخلوقي كه قابليت. نمايندجداشده عمل مي

                                                           
 .ات را بياد آربراي خود را به پيش افكندن گذشته 1

 

 »زمي مكانكي بانديزي م آنها رايهاغرابت...كه تنها«
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به . 1زيندمينيزم هاي فيزيكيشان را با يك مكاتر است؛ آنها تنها غرابتما غيرمعمول] در[پديده ] آن[
گردد و آزادي  به قهقرا رو؛ كه در آن، قانون، بداهگي خود ميگرددسمت جايي كه دانش موقوف مي

هاي هاي نكاح را به كناري رانده و نقش گودالها رانده شده است؛ كابينپارهاگر كالمم بر تكه. است
- اگر جنايتي، دروغي، تقلبي و سرقتي كردهام وشاد شدهقبر را پاك كرده است؛ اگر وقتي در افتراها دل

ام كه در كنم؛ آيا بدين خاطر است كه به خاطر سپردهام؛ اگر همانند وضع جوي بر همه چيز تف مي
چرا كه تو ! ؟ چرا كه تو را عاشقم؛ اي نفس2كندرابطه با باورم، قصدي وجود دارد كه متضاد را اراده مي

توانم از اشتياق به اصالت موجود در عشق نفس دربمانم؟ هرگز ميچگونه ! آه! را عاشقم؛ اي منِ من
ام، دسيسه حوادث بوده اگر بر نكاح با چيزي سر دوانده. توليدمثل با ديگري خرسندكننده نبوده است

سليقگي، اين قلبِ به كند؛ اين روزنِ خوشو چه چيز لذت نفس را اراده مي. درون و برون: است
! كندها را اجبار ميات كه مجالِ به درگذشتن از جنسيتالتزام بهشتي... شناسمخدانشناسي؟ تو را مي

گويم به درستي به تو مي. كرداري چيستمي داند راست] او[و تنها : چرا كه منِ من مستحق نفس است
- خلسه–بر عشق نفس اراده كن . اياين تنها دوردستي است كه تو رسيده. اند و يكسانخير و شر يكي

آنجا كه حيات هست اراده بر لذت وجود دارد؛ تجلي هر چه قدر هم كه متناقض ! نافرسوده و زاياي 
اين عشق . اندازندرانند چيزي جز قانون خويش به مخاطره نميآنجا كه چيزهاي زنده فرمان مي. باشد

پس به . دهددهد بلكه هرآنچه برگرفته است، در لحظه، ارايه ميكند و نه وعده مينفس نه محصور مي
دوباره بايد سرسختي را به طاعت تغيير ] در نهايت[آموزم، بر لذت در همه چيز اراده كن، چرا كه تو مي
چرا كه او كه . بل خوابگردنه گناهكار، : و اين نام جديد را بر تو فرو گذارم، براي تمامي افتراها. دهند

سي كه بر مشكل اتخاذ تناسخي مذكر از ك] تنها[. طرح قصد كند در خوابش عمل نمايد] حقيقتاً[
اشتغال؛ : 4ها باشدگاهش بايد سرگشتگي ميان انسان، منزل3فائق آمدهوالديني كه آنچنان مقاربتي نيستند 

بايد . هاي زمينپرهيز؛ شير ترش و ريشه: اي از موي شترالبسه:  بستر، سطحي سخت:هنرسرسپردگي به 
دهد؟ چنين تركي به چه كس لذتي ناشناخته نمي. رفنظر شوداز تمامي اخالقيات و عشق به زنان ص

  .خود را محظوظ كن؛ چرا كه مناسبت نيازي نيست وجود داشته باشد» در همه چيز«: گويمدوباره مي

                                                           
- گذشته مي) وجودهاي(ها مخلوق) يمتناسخ گرديده(را تجلي ]) ذهني و جسمي يا زيستي[ها مكانيزم(قواي انساني نويسنده،  1

 .داند
آگاه » قصد پيوسته اراده كننده متضاد«ين از ا) آوردكه قانون را پديد مي( تابع خودش مطرح است منِباوري كه در ارتباط با  2

 .اش تحقق استسازد كه ارادهيگانگي اين دو، نفس را مي. زايد را مي– ميل –بنابراين جفتش . نيست
 دسترسي به يك تناسخ مرد 3
 اشاره به زندگي بر زمين 4
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  پند سوم

  »آشوب متعارف«

  :گويدايكا از خود سخن مي

-چه كسي مي. اي ندارنداند و عقيدهه مفاهيم عظيم حاويخوانم؛ براي كساني كهاي بسته ميگوشدر 

- آناني كه با سكوت، كاركردش را روا مي. داند ناخودآگاهش چه را در بر دارد؟ سرّ درونش را نيز كمتر

. آيدبرون از گذشته اين چيز جديد مي. حركتيانحطاط يا بي: در دو چيز انتخاب داريم. دارند كبيراند
آساي  دنياي غول–جهد ن، لذتي است كه دوباره تسائل شده؟ انسان بر فزايش ميبردگان بهشت گرديد
اين ... رسيچرخي بزن و مي! باز گرد؛ هدفت زندان است. وار در حلول استمفاهيم تار و ديوانه

ر سوي جلو و بيزارت. شودمايه محدود ميلذت، روز به روز با نياز به تسهيالت كم. وارترينِ دنياهاديوانه

 

 »ها در كابوسي ممكن است حتزيهمه چ«
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شدني نيست كه وجود نداشته باشد؛ چرا هيچ چيزِ ادراك.  سپس به سوي عقب– تا خواب –از هميشه 
اما چقدر بايد كسب كنيم؟ تجربه، .  استامنيت، چيزهاحفظ فاصله مناسب از . 1كه بينش، نحيف است

م، چه به آنها ما به قوانين اخالقي خود مقيد هستي: يك چيز قطعي است. التزامِ بازرخداد. غفلت است
واالترين . اي تغيير دهدآيند نبايد آن را ذرهكند و باوري پسميل تعيين مي. آگاه باشيم يا نباشيم

- هنر، حقيقتي است كه محقق كرده. كنندآوا ميترين چيزها را همهايي هستند كه نامتوافقمخلوقات آن

تر؟ خشم، در مواره نفسِ اغواگري عظيمه:  ما فريب استحياتعامل عظيم انساني در . ايم يا باور ما
-ها كه ميآنگاه آن. شوددارند، آشكار ميكرداري علم ميي آنهايي كه حقيقت را در راستبرابر همه

آن بديهي كه ] اين سخن[ها هستند؟ و به من بگو؛ ژرفاييكردن يك عالم آگاه باشند كمتوانند از پنهان
 اراده –مرگ بايد راز آن را به تو بدهد؟ خودتلقيني ! ت حيات بدانكثر] آن را[در بر ندارد كدام است؟ 

شده بر  سركوب2از دفع: بر آنان كه مفاهيم ثابت دارند. نه اصول عقايد: كردن؛ اين است معلم بزرگ
اين كار : مصرف، دفع، خواب. نهد با نهايت خفت رفتار كنيدبا آنچه جهان بدان ارج مي. حذر باشيد

مرگي ... انتحار وجود ندارد! اي، احمق. نداردزاييم تفاوتي در بر دوباره حيات را ميبراي فردا كه 
هاي قصابان شمايي كه همانند كشتارگاه.  است و براي بسياري، تغييري بسيار خُردمرگ تغيير. نيست

اگر غذا سالم باشد، . خوار باشيدتان چيست؟ كمتر گوشتدهيد؛ صورت غذاي روزانهبوي تعفن مي
اي پايدار وجود مصالحه. تفاوت بين انسان و دد در استحصال است نه تغذيه. جسم رنج نخواهد كشيد

ات به جايي كه شروع معلق: زن ذهنيبراي معلق. شويدندارد؛ شما تا ابد عاشق چيزهاي جديد باور مي
.  با تصور در بر گيرواقعيت را. بريداني محنت مياز تمامي آنچه به قطع مي! برده. گرددكردي باز مي

آنچه كامل . از تولد زوالي در قابليت وجود دارد؛ كسي در امان است كه هرگز زهدان مادرش ترك نكند
عاملين به . آنچه حقيقي است بحثي ندارد؛ در آن خواست هست. كنداست كاريكاتورش را منعكس نمي

گرايان اكنون چه خراني غامبران و اخالقاين آموزگاران، پي.  را در اختيار دارندپادشاهي زمينبدطينتي 
ات را نبوتي داري؟ ابتدا نام همخوابه! ايمتري شدهخران عظيمو از طريق آنان چه ماده! شوندپديدار مي
. تنها بخواب: آنچه يك بار شوري نيرومند برانگيخت اكنون دافع است؛ مبادا فراموش كني... به من بگو

  . باشي، آنگاه هيچ چيز تو را نخواهد گرايانيدتواني خدانشناساگر خودت نمي

-اي ميكساني كه از اخالقياتشان حرفه: تر استكه ناپاك. ترِ زندگي، جاويد نيستهيچ هدف نزديك

. دهدها را به انگل رشد ميكنند؟ حيات، صدقه لزجي كه دوستيگري ميسازند يا كساني كه روسپي
] وجود دارند كه[ا چيزهاي بيشتر و بزرگتر از شراب قوي التزام يك زندگي بهتر، سرخوشي است ام

چه كسي چيزهايي همانند پوچي و !  در تو خوشم–اي تو دور از دسترس شده. كنندسرخوش مي

                                                           
گويد كه ذهن شنونده ه نحوي سخن ميبدين ترتيب نويسنده ب. كندقسمت دوم جمله دليل نفي قسمت اول جمله را بيان مي 1

 .شنودمي
2 evacuation 
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گزيند و بيشتر از واالتر باشد بيشتر در زمين منزل مي]  ِچيزي[تحقير را ابداع كرد؟ هر چه شكل حيات 
گردد؛ انسان همواره به ناشايستگي، يافته باشد ماده روياها ميتحققمهر آنچه ني. جسم خود آگاه است

در «: گويدرب حي مي. گريزداو كه از زمان درگذرد از التزام مي. رويا را با واقعيت ممزوج كرده است
 –آيا اين بر صندلهاي فاحشه نوشته نشده است «: اي پرسيددرمانده. »شاگردان است خرسندي من

. رقصدتنها حيوانِ درون انسان مي. گردندهمه چيزهاي نامطلوب از بعد اخالقي ترسناك مي» ا؟دنبالم بي
 در – من به هيچ باور ندارم جز خودم –گويد او كه حقيقتاً مي.  عشق به تملك–نفرت، حيات است 
  .همه چيز محقق است
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  گويد از ايكا مي1زودكا
تا مقصود ميل را توسعه دهد : ، تغيير بزرگ بود و آغاز2بانوشيافته از عدم، منِ زاينفس مغاكيِ انعكاس

بدين سان اراده .  آن چيزهايي كه همواره مبهم داشته شدند– براي زمان تا تمامي وجود را نادقيق كند –
-آنچه در ابتدا ميل مي. يك چيز ظاهراً هست؛ همه چيز متناوباً خواستني. علت عمل كندچنين بود تا بي

هيچ . شوديابد و برداشته مييابد؛ سپس با قانون گشتنِ اطناب باورها، صورت خارجي مي ميشود اجازه
كند جز آنچه براي انسان در رابطه با بيماري است؛ كل غذاي او دانشي ما را از فضائل عدم جدا نمي

-ا تفكر اراده ميپس انسان ب. كه دوباره سالم گردد] مبادا[زهرآلود است؛ اشباع كامل او اجتناب ناپذير؛ 

تحريك مرگ با نفي كامل تفكر؛ يعني جلوگيري از ميل به باور و عمل (» وضع مرگ«به وسيله . 3ورزد
نه براي به انقياد درآوردن ذهن، بدن يا طول عمر يا هر چيز ) [كردن كل خودآگاهي از طريق جنسيت

-تجلي شود و نسبت به عكسشود به صورت خود به خودي م اجازه داده ميجسمبه ] ديگر اين چنيني

تنها او كه نسبت به اعمالش ناخودآگاه است دالوريِ فراي خير و . العمل، نفوذناپذير و دلبخواهي باشد
، خلوص وجود دارد و اراده بر لذت قابليت ابتدايي در همه 4و در اين خرد روياي صالحه: شر دارد
نفي اين عشق نفس، بيماري .  جاري است–هر طريق كه باشد از  –غير آن هاي خودآگاه و فعاليت
دانشِ . آورندها و چيزهاي كوچكي كه سر بر ميجنسيتهاي پاره دليل آدمكشي؛ رنجش–است 

اوهام؛ كه انسان را به دليل ابتدايي –انگيز است اي رقتتعمد تنها ناخرسندي: الزامات، مطلوب است
اي ايكا، اين مفاهيمِ حاضرِ خودآگاه كه در حواس !  بسپاربه ياد. بنددمحقق يراق مياي از اميال نيمهتوده

 و براي –اند ها مقدر شدهقصدرسند، گذرايند؛ براي استفاده و ديگر طرحِها به حصول ميو جسم
.  كوشش تولد و مرگ- 5هااراده، گذر است؛ فرايند دردناك حلول بين بدن. اندبيداري غيرضروري

آيد چرا كه هر آنچه نايل مي. يز، ناتواني محقق كردن نفس زنده استخواست براي درگذشتن از يك چ

                                                           
1 Zod-Ka 
2 procreatrix 

 .در تحول اعصار اين سطح قابل جابجايي است. شودواسطه محقق مياراده انسان معاصر تنها در سطح تفكر بي 3
4 sound sleep 
5 transmigration 
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-انسان بايد بيشترين ميل را به خودآگاهي هم. كردن تجربه متاخري از جسم استصرفاً از نو بيدار

  
 –روياند و مي، يك رد است و خير و شر را از ن»من«كل خودآگاهيِ . اش ورزدزمان نهادهاي مفترق

 كه بايد در –آورد خودي سر بر مي خودبه1وجوديِبيكل خلسه از . تحميل كرانگي و اخالقيات
-ها چه آذينگورستان! دريغ. اند ديرپايي يابدهاي كه نسبت به اراده غير شرطي شدهحداكثر غيرممكن

 دهاني آكنده از اكتشافات احمق به انساني با. هايي هستند؟ تفريحگاه نفس، ارتباط با زندگان است
آنچه اهميت دارد اين است كه ما از من اندكي بيشتر محقق ! شتابدجديد قدرت تحت امرِ اراده مي

  ايم؟ فراي حدود امكان چه؟كرده

  

                                                           
1 nonexistence 

 

 »زده را واگذار شبحيخانه مردهني كور، ايدر چرخش«
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اي  شدن؛ آنها ضرورتي هستند؛ محدوده–ها  ممكن است حتي در كابوسهمه چيز! خوب توجه كن
مبادا دوباره از آنچه ! به ياد بسپار اي ايكا. ي خودآگاهي نهادهاي فراترگسيخته–اضافي براي حافظه 

آيا تو زماني . انسان بذر خود را بنا نهادگونه بدين: سازي تا انتهاي مفهوم–نفي شده دست بشويي 
 ماورايي موجود در سير تكامل بودي؟ اي ايكا؛ تويي اين هايين مخلوقات حواسي و مفهومهمانند ا

 اين موريانه و بسيار چيزهاي ديگر كه هنوز اهلي نشده يا به تفكر نسبت داده –خداوندگار حاضر 
عوض اش ناآگاه است و در هاي زندهشده، از كل جسميتناميدهكانونِ خودآگاهي» منِ«اين . اندنشده

و گستره سكونتش در خودآگاه » من«. آوردكند و به بيانِ نوعي در ميهاي آنها را تعويض ميشخصيت
بدين دليل . هاي خويشاي پوشيده با اصول اخالقي و غافل از جسميتميلي ضعيف، حافظه... چيست؟

يت است و به قانون ، جنس1شدهپوشيدهدانشِ چشم: باشدتر بوده و اراده ميآنچه غيرعمدي است، حياتي
 ، در]واحد[به عنوان يك جسميت » ضمير«زمان، بدون آگاهي از  به صورت هم2پس نهاد. شودبدل مي

 –يابد  ميوجودهاي زنده بسيار تعمدها، در پويايي: به راستي، گويم. بسياري واحدها مستقر است
شناسد؛ چه ها را ميترين تناسخشود اما تنها ناتوانخودآگاهي آنها در بسياري مخلوقات تقسيم مي

ها از بيش از يك نهاد آگاه است و خلسه را تر از اين؟ در مورد بقيه، خودآگاهي بيدار آنمصيبتي عظيم
زده را خانه شبحدر چرخشي كور، اين مرده! بدسگال بشوخ! اي ايكا. كندبا ميلي قابل اشباع كسب مي

كشيِ جنسيت به نفس درون: ي متورم، پايان شفقت استبارهشكم» منِ«. اي چشمگيرواگذار؛ با دالوري
كند؛ چرا  را جذب مي3هاي مونث همواره در تصويرشدنشاقبال است او كه جسميتخوش.  عشق–

زده و ناپايدار در گردد، وجود خود را محنتهر آنچه ميل مي. كندكه او وسع جسمش را كسب مي
قصه قطعيت تو خواب را ! كا-آه ايكا زد.  استمن نفس، تناقض عشق: كندپايان مقدر ميانشعابات بي

ناپذيري و چرا كه در لمس! صالحه بسازرويايي هان؛ با ويراني مطلق گيتي . و جاودانگي ساختهربوده 
شود و از اش مي، تظاهر زنده]يافتن[پذيري و نام با حس...  داردوجودتقدمِ بر خودآگاهي، همه چيز 

برهان، بيش از حد محسوس شده؛ . ضرورت متعاقبش را شامل است] چرا كه [–گرددمياين رو ناپديد 
نزاع دروني ميل ... جان، مغرور و مخروب. پس ميل، به تردستيِ آميخته با شيطنت بدل گرديده است

 ذهن، اكنون: انسان اين محيط را ساخته]. آيدپديد مي[بري بدين سان ضرورت دارو و هوش: است
به درستي كه . كنمپس به تو، عشق نفس و وسوسه خودش را به افراط توصيه مي. ت استشكمِ جنسي

بدين دليل، . تر، چيزي بيش از ارضاي ميل ناخواسته به وسيله لذت نفس در بر ندارددالوري عظيم
من . وار خواهد بوددهد تا در ضمير عمل نمايد، رنجِش، خلسهزماني كه ميل دوباره واكنش نشان مي

آيا ما همواره بر ... هايشدانم؟ نه با گفتگوي مضحك با نفس؛ بلكه از طريق تماس با تموجونه ميچگ
تر يا ددي فراتر؟ يك چيز ميل ايم؟ چه چيز فراي انسان است؛ چيزي غيرصميميآتشفشانِ خود نايستاده

                                                           
 .باشدتر بوده و اراده مينچه غيرعمدي است حياتيچشم پوشي از اين دانش كه آ: يعني 1

2 entity 
 .يابندتصوير مي/هاي مونثي كه همواره در نفس، وجودجنسيت 3
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- مبهم كسب ميهر آنچه معشوق گردد، مرضي. گرددشود؛ و چيز متفاوتي ميشود، ديگري فكر ميمي

اي . 1 آرزوي مبهم–هاي رويايي، پيشگويي ناميموني از خودت، به گرديدن هستنداين وضع. كند
تا در حين انسان بودن به انسان عشق ورزي يا براي : كدامين اخالقيات واالتري است! خوشي و آه

يعني [ر خودآگاهي خرسند نمودن ميل به زني متناسخ شوي؟ مرگ، آن انحطاط است؛ ابدالي از ضمير د
ي انسان آنهايي فضائل زنده. خادمِ خودش: ي آن به نهادهاي جداگانه براي آن مقصود، استحاله]ميل

اش را با تصوراتي كه انسان دالوري.  پوچِ وي، تقديرگراييِ تمام استمنِ. هستند كه با اسامي ناآشنايند
آيد خرسند ها مياند آنچه را در پي اين سركوبتوهرگز نمي: كنداند بيزار مياز ملعون آبستن گرديده

-به يقين از زهر جوشن ديروز و راست! روحت در رعشه است! لرزيتويي كه بر همه رو مي. نمايد

هاي جفتي اي تويي كه نه بوسه نيرومند جنسيت! ادراكاي مترادف غيرقابل! كرداري هالك خواهي شد
كه من ابداعش ] زماني[از تو هيچ مكشوف نگردد تا . ري آنيپيچيدن شرم سياه و بيزاخودمن و نه به

تو بر هر آنچه به ! نفس من و منِ 2اي تو، جفت متقارنِ. ناپذير تعمدهاي متقدماز احياي پايان: كنم
آميز هستي؟ اي تويِ  آرزوي نهفته براي ديوانگي و عشق جنونآيا. گرديشود، فرّار ميطريقي حس مي

اي . ايد كه فضيلت را گم كني؛ چرا كه تو را در حين توليد، اهلي نخواهم كرد؛ نب»نشدهرام«درون
! پذير؟ اي زمانكجاست آن مسير كه در شوريدگي توانم سر دوانم؛ متجاوزي بر هر آنچه دليل! بالهت

  »!آيمضمير، مي! بيا، بيا«: خير و شر گويد

                                                           
 .هاي شدن هستندگيري آرزوي، سرآغاز شكل)ظهور ميل و فكر(هاي رويايي وضع 1

2 syzygy 
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آغاز، نفس است؛ جاويد، بي. »من بر همه چيز ميل دارم«دانش، به تنهايي گذرا است؛ وهم متعاقبِ ... 
-بينيم پيهايِ همواره در تغيير كه ميتبديالت و تنوع. ي ديگري نيستپايان منم؛ قدرت و مادهبي

ورزد؛ زماني كه نفس دوباره ميل مي. گونتعبيرشده با حواس كابوس؛ سوء1اندراموشكاريآيندهاي ف
 روا دانستن همه چيز؛ هر آنچه متصور است از . باقي خواهم ماند-  و نه هيچ چيز ديگر- آنگاه تنها من
ه چيز قابل تعريف عشق نفس بر هم. ؛ شفقتي ندارد2كني باور پذيربدانچه اراده مي. آيدآن بيرون مي
به همه . نابودگر مريدان؛ عاشق تمامي چيزهاي يكتا. براي آن، همه چيز مساوي است. كاربست است

در ...  طغيان بخشد–گيرند ها را شوخي مي كه افراس–اند تفاوتكساني كه نسبت به متزلزلين بي
نابندگيِ ] در[ها است؛ دارم اين لذت نفس به تنهايي از يزدانيت راظهار مي. رهاييِ تجرد و توبيخ

                                                           
 .فراموشكاريِ در قايل شدنِ اصالت به چيزي غير از نفس 1
 .ري را در راستاي اراده قرار بده، نه در راستاي ميلباورپذي 2

 

 » بلند، زوس پاسخ داديابه خنده«
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شمايي كه حقيقت را . دهمهاي ضمير، در بسياري نهادهاي وجود كه نشان ميپرتيخداوند و حواس
-از اين پس. متفاوت زندگي كردنشويد، محكوميد به ستاييد كه بدان جهت ضرورتش را باعث ميمي

شكفد؛ دروغگويان و آدمكشان  مي نامحظوظ، بيروني احمقانگردانههاي باور، اين تناسل خوابانديشه
بيدار ] در آن[بسيار پيچيده؛ كه » منمِ«زاد شده؛ همه چيز جنسيت درون.  همواره متحير در خير و شر–

تولد، اكنون دردناك است؛ زندگي ضرورتي مهلك و مرگ، . كردني موفق، بدون مصيبت ناممكن است
اي ايكا، يك گندزارِ حقايق بايد دارا باشد؟ نه چه چيزِ بيشتر، .  به جز چيزهاي ترسناك–عدم قطعيت 

كساني كه مرتكب . حقيقت، نه زنان و نه هيچ چيز ديگر زماني كه عيني شوند، ارضاكننده نخواهند بود
فراي حدودي كه ياراي : ي باور متناسخ ادامه خواهند دادشوند به حركت در اين چرخهها ميافراس

من «تصورات ] طريق[ از –دهند ايند و بدين سان به مفهوم اجازه ميگررويارويي ندارند به انحطاط مي
آنچه نيستم، فكر . جنسيچه چيز بيشتر بيزاركننده؟ چرا كه منم تمام.  يابدوجود از خودش -» باور دارم

متولد؛ كه اصل ماهيتش متصور از طريق فراموشكاري، خوابيده. گرگر و تفكيكاخالقي است؛ تحريك
آنچه انسان ! تواند چيزي جز فكرناكردني باشد اين دنيايِ با سوابقي چنين بيهوده چگونه ميمبهم است؛

. گردد؛ چرا كه مضاعف اراده نموده استشود، به يقين رنجش باعث ميكند و سپس مرتكب ميمنع مي
ي طهخلقت از طريق اين ضاب. كثرت فضيلت و تقصير: اندنتايج اعمال، مولود ميل پيچيده؛ دوگانه

تمامي اين .  تمامي جهان از آن بيرون آمده است–باشد و يك باورپذيري منقيد  ميعلتالعمل، عكس
با كوشش ] عشق نفس[حظيظ، كه گيتي زماني توسط آن عشقِ نفسِ نابازدار، به يقين، مانوس است و 

فرد با انكار ساده  باور پذيرد؟ 1اما چه كسي به كفايت صادق است كه اين را بدون عودت. تمرين گردد
 همه چيزهاي ديگر در آن عشق نفس انكار. بايست در ديوانگي متشنج بيافتدهر دوي خير و شر، مي

فضيلت و تقصير باز : انگيزاندبرجسته برمي» آزادي از التزام من هستمِ«ها را به كه قابليت. يابدمجال مي
مولود حقيقت كثافتي كه : ناپذيردر جسم، فتح. بانوي اين عالم؛ زايشمنام خوداشراق. خواهند ايستاد

تري آيا خوشي عظيم! اي آشوب. ها بر هم گذارده شوند، به يقين جهان وجود نداردگر چشم. امساخته
بارِ زشت سازد؛ افليجانِ رقتها ميعامهاي ژوليده قتلواري كه از جانزني نيست؛ رعشه خلسهاز تازيانه

 2هاينگاريترين آيين باشد نهان در انديشهدارم اين عشق نفس را كه سريمه مي؟ اقا»...ترسممن مي «-
  .كند، تمامي خلقت زنان بر وي خواهند شتابيدواهمه تلفظ ميخواند؛ كلمه را بيو او كه فرامي: كفرآميز

                                                           
 .عودت به وضعيت پيشين 1

2 Ideographs 



   مجموعه آثار آستين اوزمن اسپير                                                                  36

  

 

 » شده استاي مثل احكي كه از يزيچ...«
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   جز وقايع نابهنگام؟–ها اند دروغچه

  ك چيز؟چيست زمان جز تنوع ي

  ؟1بالهت چيست، جز خواسته

  ؟منهاي اند تمامي باورها جز امكانچه

  چيست آتيه جز احيا؟

  چيست تمامي خلقت جز خودت؟

   –بلند، به خاطر خودت ! بلند! چرا تمامي وجود، هست؟ برخيز

  .عشق نفس درياب

  

  اي معصيت، خشونتت كجاست؟

  اي عشق، زناي تو كو؟

  ات كجاست؟اي فكر، دالوري

  اي اميد، ايمانت كجاست؟

  ات كجاست؟اي نفس، افتادگي

  اي حقيقت، تلفظ غلطت كجاست؟

  !هرآين، عشق نفس به تنهايي كامل است

                                                           
1 will 
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  جنسيت و خواب آئوس
هاي باور، مذهب و آيين، صرفاً براي خالقينشان تمآئوس در عنفوان جواني دريافت كه تمامي سيس

كردن لذت به وسيله اميد، كنترل به وسيله ترس و اند از متناسخباشند؛ و عاجزداراي ارزش اساسي مي
هايشان تعهد لذت بايد ضرورت داشته ترسند و در رنجنمودن به وسيله اخالقيات؛ آن بزدالن مييزداني

به درستي، آئوس دريافت : بايست جسمش را نابود كني؛ و بالقوهاند، مي آزمودهرا» من«باشد؛ و آنان كه 
پس از آن آئوس در . اما چيزها تغيير داده شده بودند... بخش بوده استكه اصل من، براي زايشِ لذت

چه بس كوتاه تحقق از مفهوم اصلي فرو : قلبش بر هندسه جهان حواس، بسيار انديشيد و چنين گفت
ايم؟ چيست هر ميل جز تمامي اميال؟ اما انسان داد نزيسته آيا ما تمامي چيزها را مقدم بر رخفتاده؟

-منم منشا تمامي خلقت؛ مسلم است كه رستگاري نمي. نكاح بست و هيچ چيز به كفايت دلبخواه نشد

ر بر جهان آه، چيزي عطا كن كه بتوانم رنجشي بيشت» «]با مشاهده كل ازدحامِ به محنت بيمار[خواهم؛ 
انسان بايد جنسيتش را از : ها است؛ آنچه بايد سركوب شودرس بوزينهخداوند، مخلوق پيش» !بيافزايم

خوار؛ يك موش كور؛ گياه گوشت... ؟نفس اين چرنده بر اجساد –انسان چيست . نو اكتساب كند
 همواره در ساخت –و يك دليل؛ متاثركننده شكست اميال خود » اين بود«اي از مرضي از خود؛ توده

-داند؟ حقيقتاً رنجش، پاداش خودش ميانسان از اختالالت ترس خويش چه مي: اشهاي آتيهضرورت

كند و آن را حقيقت و بسياري مبهمي تصوير مي» نفس«انسان . او كه اراده كرد اوالد خود نشناسد. باشد
-معني ميشود، نسبت به معنايش بيميگذاري  نامچيزمطمئناً زماني كه يك : نامداسامي كيفي ديگر مي

ها، عدم صداقتي است كرداريتمامي راست. ها، وهمي است و كمندي غمگينگردد؛ تمامي خوشحالي
انسان لذت نفس را . دريغبي... آيدبه يقين، دالوري به تنهايي ايمن به نظر مي. و همه گناهان، لذتي

: اما آنان كه سخن راندند. ز دلبخواه بودندهمه چيروزي .  را نشناسدوضع كرد اما عشق خودش
]. باشدمي[تنها براي طبايع خسته غير معمول ] كه [–نيرويشان در عمل جنسي معمول پايان يافته است 

مانده اند و دهانهايشان با پسدانستند به درستي، مصلوب و تحقير شده، ناديده گرفته شدهآنها كه مي
بخشي به ايم؟ جادوي نوحياتز آنچه بايد بياموزيم فراموش نكردهآيا بيش ا. خودشان مهر شده است

چه چيز براي باورپذيري هست كه ! كلمات فاني كجا رفت؟ همه چيز دوباره در نهايت دلبخواهي است
العمل ايمن باشد؟ چرا باور همواره در تناسخ فارغ از باور باشد؟ چيست براي اراده كردن كه از عكس

پذيرد را  موارد نه حتي خواستي خالص؟ چه كسي در بين مردمان آنچه باور مياست؟ گرچه در اغلب
 رنجش؟ درد چگونه – نامطلوب چيست، ضرورتچيزاين . هر چيز در زماني صحيح است داند؟مي

 جز باور مشروط؟ چيست كه ما جاويدان ميل داريم؛ و گويي از –نشات گرفت؟ ضرورت چيست 
نفس چيست و من؟ . راند، رنجش بر او حاصل گرددانسان سخن ميطريق مرض؟ به درستي همين كه 

ها كه خصوصاً همانند من هستند؟  تمامي آن–اند گون كه خلقت ناميده شدهو تمامي اين اشكال گونه
. تواند اين نفس، پيكرنگاريِ همه چيز را دريابد؟ حقيقتاً، جنسيت در مفهوم حدي نداردچه كسي مي



  39                                                                           كانون حيات                                                                                  

-تر ضروري به نظر ميبازرخداد جاويدان براي تكثر عظيم. امجا كه بسي پيش بودهرويم، آنجا ميبدين

 كه زماني –ي تصوير اصلي من به چه دليل است اين فقدان حافظه از طريق اين انكسارات آشفته! رسد
 كه شود؛ آن را با هر ناميآورد؟ خداوند نيز از ميل زاده ميها از آن سر بر مي و جنسيت–خودم ساختم 

تواند بازرخداد از اين رو مي. اين حافظه نامتجلي تا زماني كه باور متناسخ شود نامي ندارد: بخواني
همه چيزهاي : انسان مقيد است به قانون خوشي. گرددهر چيز ضروري مي.. ناميده شود» من«زيربخش 
ود و تنها به خواب آئوس بدين ترتيب در جوانيش استدالل نم. اي وقيح است و يك دروغديگر لطيفه

اند؛ چه ژرفاهايم ساكن«: آئوس پس از كابوسي فرومايه و ناخوشايند با اين گفتار بيدار گشت. رفت
-جسم چيست جز ميل ماديت» ي گيتي باشند؟ حاوي چنين ناكاملي مجرمانهآنهاتواند دريابد كسي مي

يافتنِ خود را بر خالف اخالقيات كوشند امكاناي كه مياند جز اميال خرسندنشدهيافته؟ روياها چه
- مييگانگيآيند آن بر واگويه كنند؟ حيات، جز اراده نيست كه پس از اشباع، زيستي شده؛ كه اميال پي

: ريش رويانش گفتآئوس، روز بعد بر . مرگ، آن اراده بعدي است كه در جسم متناسخ گردد. كوشند
 خلسه قادر كه لذتت را در تو اي» .1قوف بر لذت نيستم را كه با ومن من، نابود كن اين اوهام نفساي «

؟ من گيتينفس چيست جز ! ام را از تو، در جسم بدارواقعيت خودآگاهي! ورزدرنجش، اراده مي
هر فريبي را كه نيز به . تواند دلبخواهي گردد؟ همه چيز با ساخت جاويد لذتش ميآشوبچيست جز 

تجربه . آفريندزمان به وسيله انكار، كثرت مي: ؛ ابرازشان دوگانهكار ببنديم، قواي احساسات يكي هستند
خود » منِ«چيست جز باور؟ آئوس پس از نَفَس عميقي طوالني، بلند بر ]  ِآن[چيست جز انكار؟ مركز 

در خوابم . گساراين وقت گرگ و ميش را بگذار؛ منم همه چيزِ لذت! بر خيز، عشق نفسم«: گفت
تو يك گله . پيش رو و از پستان قادر حيات تغذيه كن! برآي... امبيشين زيستههاي ديگران را كابوس

آيا ! هايشان را دوست داردبل بار ديگر، خالق گاوان كه پستان! گاو نيستي؛ نه علف؛ و نه گاوان و حشم
 چيست؟ آيا يك فواره نيست؟ آيا گاو چه باشند و چه نه؟ و –بر لذتت همه چيز گاوان نيست 

ها با گاوان لذت پر نكردي، نادانسته و ار را نيافريدي؛ به طبيعت، همه اسرار نياموختي؛ مكانخداوندگ
   نكردي؟نابودرا نيافريدي و زن عيان؟ آيا 

                                                           
 به من منتسب ندارمها كه آن 1
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: سپيد خاموشِ شب و روزگر كبود، موياينك تو اي نظاره«: پلكشآئوس باز سخن راند؛ اما بر چشم بي

هيچكدام، ماللت، ترس و همه مرض را طبق -اين منِ هيچكدام!  افكندهزمانمرگ بر خُرديِ چنگال 
تواند، ناخواسته، در طالعم موجود چگونه مي! مرگ مصيبتم است در رنجش. ام نوسنجش كُنَدخواسته

مراقبه در عشق نفس وجود داشته  نيستي نياز] براي من[باشد؟ من كه خلسه را با خلسه درگذرم، 
: ، باورم متعادل گردد»1كسره«ي با اخته. ي مدام را از خودآفرينش، شهيق زنمبه يقين اين خلسه! اشدب

همه چيز به «: آئوس آنگاه مراقبه كرد و ژكيد» .بداهگي دلبخواهم در خدمت عشق نفس متنوعش بود
 از وفورش كردنهمه مردمان در من وجود دارند؛ باز، چه كسي حين محقق: طريق من وجود دارد

ام به بگذار يگانگي. بيندپس بصيرتم از گوشهايم مي: ميل بر يگانگي استدهد؟ همهبيرون نمي] چيزي[
آنگاه ... كمال، محقق گردد؛ بدين سان جنسيتم بر خود سودمند خواهد بود و از مدرك خواهد گريخت

از اين :  خودشان دارندكه آزمايشات پژولند، شهوت كجاست؟ به يقين اين حواس مقصودي بيش از

                                                           
1 of 

 

 »ني به زمگري دكباري«
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آئوس در » .1گردندهايشان باز ميترين قابليتهمه چيز به ابتدايي. قرار آتش را از بهشت خواهي دزديد
اي بلند پاسخ آئوس به خنده» همي ترسي نداري؟«: آن لحظه دريافت كه تنها نيست؛ و صدايي پرسيد

در روزي كه بادم اندكي بدمد؛ ! يابندكاب ميهاي هيواليي ارتپذيريهايت، شرارتنهان از آسيب«: داد
در زماني كه .  تو اي ابله، در فحشا و زنايت خون داغ قي خواهي كرد–گرگ و ميشت رانده شده 

شود؛ جسم منقيد است و رنج ورزد؛ باور با مفاهيم حقير ملزم مينداني، شهوت، نااستدالالنه اراده مي
شدن بازدارد؟ چه كسي از كثافت و بيماري آزاد  را از متناسختواند باورشكدامين انسان مي. بردمي

-كند، نفس انجام ميمن فكر مي. اند بر ناخودآگاهي عظيمِ مقصودشانها در ميل خادماست؟ همه انسان

به : داردمتوقف نمياز ميل رهايي نيست؛ نه روز و نه شب زايش طوالني علت و معلولش را . دهد
-اند و هيچ چيز ابداً از آغوشش نميپايانعناصرش بي. كند همه چيز رسوخ مي دروضعي غير قابل بيان

چه «: آئوس صدايش را پايين آورده، گفت» آيا بايد از منم بترسم؟...  جز عشق نفس خودش–گريزد 
اين من، بدون ! گويدميكاربرد فراتري بايد به جنسيتم بدهم؟ به درستي همواره براي من سخن 

- حال خود گذارده بود، ژكيدنوقتي صدا آئوس را بر» .گرددبر نفس، غير قابل تحمل ميمقاومت در برا

 زن مرده –كرد چرا كه وي فكر مي» آيا ممكن است همسران مرده بازخيزند؟«: وار و لبخندزنان گفت
از استفسار نفسش برخاست و به بلندي بر جسمش سخن . آئوس با اين واكنش خاموش گشت. بود
تمامي مفاهيم، . رسيدهها ميسان چيزي است كه از يك مثُل بازخاسته، ميلي پيشين كه به كرمان«: راند

به يقين، جنسيتي نو به من متعلق خواهد . نمايندانحطاط و تعويقشان را با درجاتي از اخالقيات مقدر مي
؛ 3خوانم مي2رنيافتهتغييبراي آن كه نامي بدان دهم، آن را جنسيت .  ناضروري بر تنزيل يا تفوق–بود 

خردش . اي از من نخواهد گريختبدين سان خلسه: بدون يك اسم، از همه ميل آگاه خواهد بود
-اخالق، خود محظوظ مي منم او كه بي–روياهاي عشق نفس خواهد بود كه تمامي تجلي مرتعش كند 

  ».دارم

                                                           
 .سان در ميان تناسخات متعدد انتخاب خواهند يافتو بدين 1

2 Unmodified sexuality 
تواند بر انسانِ مرد و بدين ترتيب اشاره نويسنده به جنسيت مي. مودههايي است كه انسان وضع نجنسيت به نوعي نامي از نام 3

تواند فكر ميدرگذشتن از مفهوم جنسيت به عنوان يك پيش.  باشدشناختانسانِ زن و متعاقب آن زدودن اين دوگانگي عظيم از 
 .جنسي به شمار رودي بياي بر مراقبهمقدمه
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  جسم مرده آئوس
  :گويي سخن راندآئوس در تدارك بر مرگ، به تك

ها سال از جسمم بيزار در ميليون.  نامتجانسرخِ تو، تصورناشدني كه ميل بشر درگذري؛ اي باشكوه اي«
پس دهان زيركم » .مرگ سرخوشِ همه چيز، بر تو آموزم» «لذتت چه باشد مگر القيدي من؟. بنشدي
هاده بترسم؟ مرگ نناماز نوسنجشِِ مرگ.  باورم، از نوزايش، جسم و اميال زيباتري آفريده است«: درآمد

و بار ديگر از اين تجربه مكرر بر خودآگاهيم ! بنشناسم، زمان كي تولد يافت؟ برآي، حافظه كهنه
تر از غريبه نيست و دشمن مباشد آئوس بر من؛ ما رفيقاني كهنه«:  بر آئوس سخن راندمرگ» !بخوان

-مناسبات جديدي براي جسم نوخواهي از من برگيري؟ چه اين بار چه مي. آنيم كه بر يكدگر بنوازيم

تا اختريان متجزي را . بكوبي]  ِاحضار[اي كه بر ميز تو نيامده! يت؟  آئوس هيچ كف نفس ندارد
. حافظه من در زندگيم بسيار دورفتادگان را كه زماني من بودند زيست«: آئوس پاسخ داد» !برانگيزي

ام بسيار با نفس به من. گرايي را بركنيدداللباورم به مناسباتي دست يازيد كه تمامي اخالقيات و است
آري اراده من بر ايمان پيروز . و نه كه همسري بجويم... مسلم است كه من به توبه نيامدم: مخاطره افتاد

ام منحل شود؛ تا اكنون است كه خودآگاهي فردي! ها خنديدكرداريي راستگشت و صادقانه بر همه
-اي مرگ قادر، در وقت متناسخ:  اشباع گردد تا جسمي جديد شكل دهدترين اميالكه دگربار با اعلي

ام را كه نامي به ياد آر اي مرگ، اشتياق شوريده! ي غريبِ آشوبمام به ياد آر؛ متعهاخالقي غاييشدن، بي
اين جنسيتم را .] آه اولين بوسه عشقم را فراموش كن؛ كه اكنون چون برگي ريزان پژمرده است. [ندارد
-آنگاه آئوس بر كرجي» !ناك را در عزلت از نو بزايمدان؛ باشد كه عشقِ نفسِ شهوتل گردان، همهكام

كنم آتيه است؛ آنچه وضع مي. اي زمان، اكنون بر تصديق انساب از هيچ چيز خجل نيستم«: بان گفت
.  و انكارمسخت بوده است ايمان. و ناداندر زايش متعادل اين جهان دانايم . جسمي است كه بگردايد

دانش من تنها . ام تا كه براي واكنش ايمن گردانم به درون رانده-ام ناشدني است من ساختهآنچه درك
ام كه چرا كه به چيزي تن در داده. باشدژكيدني از اندكي لغات با لحن و معني همواره در تغيير مي

زماني كه .  امت محقق كردهپس بسيار من حيا: بايست فراموش شده يا از آن سخن رودهرگز نمي
احساس قديم ! ورجامد، مايع، بخار و شعله! تمامي خاطرات! رانم ترس كجاست؟ اي زمين را ميزايش

موجود شود و تغيير » من ميل دارم«تا كه دگرباره با فرمانِ : زنداست جسم من؛ كه شاداب جوانه مي
. بايد كه پرداخت من به تو باشدزير گشته و ميناگ:  خرد من انتحارِ مسرور است1بدايت و نهايت. يابد

اين خشونت بارور، . فوالد براي نفس، زهر براي آفت؛ چرا كه بيمار منم. اندفوالد و زهر دوستان من
با باورش كه مستحكم ثابت گرديد، لبانِ تمامِ » .كنم تا كه فرافرمانم محقق كنمبوسه مرگم را اراده مي

                                                           
1 Alpha and Omega 
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-انسان عشق بزرگ«: مان براقش؛ آئوس شمشيرش را چنگ زد و گفتزد و چشسرخش كه لبخند مي

  .و بدين سان وي مرد! نه تجربه جديدي براي آئوس» .تري از هالكت نفس ندارد

اي در اراده كه بر حادثه. به يقين مرگ، شانس بزرگ است. ترين ناشناخته ناميده شده استمرگ، عظيم
توانم تر خواهد بود؟ ميد؟ آيا از اين جهان جالبدهپس از مرگ چه رخ مي. جسم ترجمان گردد

وزند يي را كه از درون مي»هجمه بادها«شك همه بي... بگويم؟ تجربه من ممكن است معمولي نباشد
انداز و به سوي غبار كيهاني است تا خودآگاهي از نو ايجاد تجربه خواهند نمود كه بدن فراي چشم

واژگونگي؛ رجوع خودآگاهي به نَسبي كه ممكن است مرگ، قلب صورت حيات است؛ يك . شود
داني در مرگ چه بر جسم حادث آيا مي. شده استرفت آنچه سركوببرون. ادامه تكامل! انحراف باشد

 كه -دهد؟ خوب، همان كه بر باورها، اميال و چيزهاي ديگرت شود؟ دقيقاً چه تغييري رخ ميمي
شوند، ميل متناسخ هستند و ا كه همه چيزهايي كه ديده ميچر. دهد رخ مي-سازد خودآگاهي را مي

  .هاي گذشته و آتيهها، مفاهيم جسمناديدني

  

انسان خردمند پيش . گردندها معين شده و نسب از طريق قوانين جذب انتخاب ميجسم جديد از اين
اي اكثر افراد تنها كه بر[خودآگاهي . كنداز مرگ از والدين آتي و يك تناسخ مذكرش اطمينان حاصل مي

همانند حيات، آنچنان معين نيست؛ بلكه با اراده شما در زندگي متناسب است كه ] باشدسه بعد مي
 به 1رويا، شباهت دردناكي. مرگ، مصنوع حيات است. باشدبسياري از آن، خودآگاهي شما در مرگ مي

 و ديگر شرايط شخص وابسته دوره آن به كمال. مرگ، رويايي دردناك از حيات است. باشدحيات مي
اي از حيات مرگ، كابوس زنده. آيد؛ تا تناسخ جديداست اما دقيقاً به دنبال مدت حيات پيشين مي

كه » هاشايد«وار از جهاني شبه. شده، پيشامدهاي دردناكي دارداست؛ بسته به ميزان خودآگاهي يگانه
گويم، مرگ شانس بزرگ همچنان مي. نان نيستندهمچنين ز. اندهاي مبهم ميل در تناسختمامي بالقوگي

اگر حيات محتوم است؛ . آيداي به دست مياست و در آنجا آنچه در حصول آن در جسم عاجز بوده
 را در تصوير انديشهدنيايي كه در آن اراده، پس! اي است براي تغيير سرنوشتآنگاه مرگ، مخاطره

دتاً صفحاتي خالي در بر دارد؛ اما در كجا با ما يكسان رفتار براي اكثر افراد، مرگ عم. آفريندخودش مي
  .شده است؟ روياهايت را در اين زندگي مطالعه كن؛ ممكن است در وضع مرگ به تو كمك كند

 

                                                           
1 sore 
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 »وضع مرگ«

  

  



  45                                                                           كانون حيات                                                                                  

  بهشت آئوس
سپس رو به . چنين گفت آئوس، خندان، در حين برخاستن از مرگ» همه چيز در معرض احيا است«

 را به بازي خواهد معابدكند؛ گردبادي كه كلمه تغيير كه مذهب را نابود مي! آيممي«... كرداش سايه
- ها، شورشيِ ديوانه اميال، ساتير وحشي بوسهي جنسيتيك عياش در ترتيب لشگربانانه! دوباره! گرفت

جام ! ون استيك بار ديگر در زمين، اي تو، گردباد ميل؛ كه نَفَس خمارت از آذرخشِ د! آساهاي گرگ
آلود لذت شگرفت از ام در برابرت برخيزد، با نجواي خندهآري، آنگاه كه بارقه درنده! امآشام خلسهخون

ناپذير عشق نفس من، بي هيچ و فقط با تو تو اي عطش سيري!! L.C.O’CSاي ! من خواهي گريخت
-خورشيد: شكن لوگوس منم بتام؟ ياس معاصي جادو؟اكنون پس از احيا به دنبال چه» «!خواهم زاييد

. كارهاي افراطآلود، بر جانهجوِ آشوب؟ آذرخش و رعد؟ آري، يك شادماني حياتي بر غبار خواب
زنان . منم رفع مرتعش و اعماق مختنق ضمير؛ لغزان و گردان... كند و بيدارخنده مستانه كه مرتعش مي

. آشامم باشدر آن مالقات نفس برهنه و خوناندازي ابرآلود از مغاك؛ كه دچشم. تصورم منغيرقابل
آنجا كه هواي زهرآلود به واالترين ببايد . هايم ببايد نوشتن؛ كه منم كليدجايي كه زبان رمزي جنسيت

ات پيكار شود؛ هاي كاتاالپسيام بايد بر شير بز تو خيسانده شود؛ با بوسهآنجا كه زبان تشنه. هراشيدن
من سرّ . كوشمناپذير مستم كه به اعماقت مياي دلبرم؛ من آن وصف. ات سست گردددر رفع خورنده

من انكسارات غريب هيات و . ابوالهول باقي؛ هرگز به كفايت تصورنشده. امكبير عشق و نفرت متصل
: ام مني آوارههاي سرگشتهآب. شوري كه صبح را دوام آرد. شدهمسهل قوي، مرگ ناميده. نفسم

: 2امي بچهرسيدههاي بيشمن پستان. حيايم من؛ جايي كه مردان هستندناك زنان بي سياه ترس1آلباتروس
-ي برتريتكانه. كننده در آفرينش، بي شفقتدر استحاله مدام؛ رسوخ. هازهدان باكره، پنهان با كابوس

ر آخته ام، شمشيبوسه.  اما هنوز ناشناخته–هايم آري؛ من تمامي اين. اي كه هرگز در نماندهنجسته
من براي چه كسي اين فواره سيرناشدني در صحراهاي داغ هستم؟ تنها براي تو، اي ! است

L.C.I’CS! «دوباره به ميان مردمان رفت . آئوس كفرگو اينچنين سرود و كفنش را به كناري انداخت
ن نام او كتاب جادويش را به همه ايشان داد كه اينچني]. يافتچرا كه وي در همه مردمان لذت مي[

اي به نام عشق؛ كه در آن هر انسان، خداوندگاري است؛ در هر آنچه حيات و مرگ؛ لطيفه«: داشت
حال چه ماند كه همه «: ژكيداش ميو آئوس روانه شد در حالي كه به ريش بزي» .باورش را اراده كند

-  به تمامي ناادراكپس اكنون جسمم. امصداقيتم را مدفون كردهاميد مرده است؟ چرا كه من وهم و بي

  »اي خداوند، كجاست دشمنت؟!  استشدني

                                                           
1 Albatross 

 .كنداز آن تغذيه مي) انسانها(كه بچه  2
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  روياهاي آئوس

  من و راز
 اختياري در خالء اعليِ 1نگريست تا با تصوير نمودنيك روز زمان تجربه فرا رسيد و آئوس به آبها مي

 تفسير در آينده روياهاي من به صورت ارادي خودشان را«: اش بودو اين خواسته. 2انزوايش راز بسازد
خواب زيسته ]  ِموجود در[چرا تمامي رنجش «: چرا كه استدالل كرد» ].العمليعني عكس[خواهند كرد 

ها به انجام ها تجربه كرده بود و آنها را در كوهآئوس آيين ابتدايي معمولش را در گنداب» نشود؟
 خداوندگار –؛ بالعكس منتو اي «: ها نيايش كردپيش از تصوير نمودن، اينچنين بر آب. رسانيده بود

هايي دريافتم كه بهشت آن را حاوي نباشد در زندگي، امكان. استهزايت باشم] مورد[دست كم نبايد . من
-كتابش را باز مي[ام چيزي را شناسانده. تصور؛ اما همه جا به انجام رسد در ميان يك بزدلي غيرقابل–

اگرچه عادت شرِ : نامند تفاوت دارد واقعيت ميهااي كه انسانشدهكه با سرگين عكس روتوش] كند
آنچه كه . يافته درگذردهاي تكاملكه از تمامي مفهوم] باور زنده[ام هنري آفريده. هزاران ساله بوده است

به يقين نه آن پرتره همواره حاضر تجربه كه گوسفند را . امكردن دارم را متناسخ كردهنياز به مستدل
هاي خالي جاني از بطرينه طبيعت بي: كنند كه به خداوند فكر مي–بديهي خران نه تمثيل : راضي كند

قانوني كه در . تربلكه اميال غريب رازي غريب. تراژدي يك سرود-نه شوخ: و پيردخترهاي معمول
تا كه هر گناه قابل تصور را در برابر : سازمسازم و خرد كرده، دوباره از نو ميحين تفكر به خداوند مي

سودمندي من، لذت من بوده است كه به تنهايي خدمتم به انسان است و بهشت؛ . اش مرتكب شومكلمه
برخاسته از خشم . آئوس پس از نيايشش براي وضع مرگ و داوري آماده شد» .كه در آن من بز هستم

ش به اتمام هايش لرزان و پوشيده با عرق سرد، اجازه داد لرزهايش به هم ساييده، اندام دندان–مهيب 
 منچه چيز از اين ! افسوس... به يقين چيزي براي بخشايش يا توبه ندارم«: رسد و اينچنين فكر كرد

 كه –تر خواهد ساخت هراسد جز شرايط خودش؟ انسان در بيرون از خود، جسمي با حركتي سريعمي
  .داردهمواره اضطرار به درجات نامحدود آزادي را مرجح مي

                                                           
1 projection ِ؛ معادل روانه كردن(casting)سيگيلي   
زايا يا ناخودآگاهي؛ آنچنانكه خواسته به اعماق ناخودآگاهي فرو  ءخال/نگريستن در دريا به عنوان نمادي از زهدان مراقبه 2

 .شودفرستاده مي
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، اعالميه ترحيم »من بودم« نماد –كند اش را منعكس ميفايدگيآنچه زينتي است بي! افسوس! افسوس
ميرم و خداوند به ر ميدگربا«: آنگاه از تختش برخاست و شهيقي مستانه زد.  سودمندي است–عشق 

- آبها تيره شدند؛ سپس گل«: عمليات وي را خسته كرده بود و او به اين خيال مبتال بود» .گيرمبازي مي

ها و مخلوقات تر رفت و مردابي فسفري مشاهده كرد كه پر از انساننزديك. آلود و حركت آغاز شد
مردابي پهناور از ناخرسندي؛ ميلي كه :  كورهدف وكند؛ بي كه تقال مي1 همانند كرم لجني–نارس بود 

خانه اش، رويا تغيير كرد و وي در يك انباري وسيع در كنار فاحشهبر حسب اراده» .ها خرد شدهبه تكه
پايان؛ از بعد اخالقي زندگي چنين است؛ بلع و زايش بي«: زماني كه موقعيتش را دريافت، ژكيد. رفت

                                                           
1 mudworm 

 

 »ستينگريها مآئوس به آب«
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شناخت و ترين زنان را ميوي غريب: ها ريخته بودشمعها و تهلباسروي زمين » .انسان حرامزاده است
او مطمئن بود كه . پس توجهش به باالترين اشكوب منحرف شد... چيز به كفايت خرسندكننده نبودهيچ

. اي براي دسترسي وجود نداشتاما اكنون، راه ساده. پيش از اين از طريق يك پلكان در آنجا بوده است
پس از تالش دردناك بسيار توانست به نرده طبقه . د از طريق هر چيز موجود باال روداو مجبور بو

هاي در آنجا متوجه فروشگاهي شد كه حاوي تعداد بيشماري از تمثال. بااليي برسد و از آن آويزان شود
: كر كرداي براي دخول پيدا كند و فبيشتر تقال كرد تا راه ساده. غريب و مخلوقات انساني جديدي بود

. بردني استآنچه حقيقي است، نفسِ حظ. ي مطلوب يافت شودجايي كه ميل هست بايد همخوابه«
تر را ديد كه وي را دنبال در آن زمان ناگهان يك شخص چابك» .اماكنون به ششمين حرف الفبا رسيده

 برسم باال نخواهي از جايي كه نتوانم«: كند كه وقتي به آئوس رسيد او را محكم گرفت و فرياد زدمي
آئوس ...  بالكن در هم شكست و هر دو افتادند–وزن مجموع آنها بيش از حد سنگين شد » .رفت

پس از تحليل . افتاده استانتها ميزماني كه با يك تكان از خواب برخاست احساس كرد در گودالي بي
اين من، خود را به طرق متفاوتي ! امام و اخالقي گرديدهيقيناً عاشق باوري جديد شده«: به قلبش گفت
شونده ي متشعشعِ متناسختمامي تامالت، ماده. آنچه زماني ساده بود اكنون مشكل است. كندمنعكس مي

كند؟ چه كسي شدنش چه چيز را منكسر ميداند سكون خودش در زمان تصويرچه كسي مي. هستند
-آميزي پوششرشدن بر خود بدون درهمراي آشكاب -برد؟ من انديشه ظن ميبدون خودآگاهي به پس

؛ مقدم است بر گيرد براي اينكه مجرد باشد به توسط تعمدي مقدم بر اراده صورت مي–هاي قديم 
تا كه ميل به كفايت بزرگ و ! آري؛ هزاران بار]. يعني براي رهايي از خودآگاهي[بخشايش؟ . زمان

العمل تواند فراموش كند زماني كه ما عكسونه ميحافظه چگ. نفسه اراده ورزدمجنون گردد تا بتواند في
 كه توسط –العمل ي خراب چيست جز اخالقيات؟ اراده چيست جز عكسايم؟ كل حافظهرا ابداع كرده

آئوس آنگاه به ياد آورد كه تحققش را با فكر زمان شرطي كرده بوده » شود؟ انگيخته ميمنهاي پيشامد
 پايان 1كند در جنسيت جزئيانديشه ميي خران كه زمان را پيشپس جادوي همه«: است و اشاره كرد

و بدين علت : داندكند مي اراده ميمن، بيش از آنچه 2راز. كندتفكرِ بسيار عصب را نابود مي. پذيردمي
و نوري باش ! جنسيت من! برخيز! برخيز«: آنگاه آئوس بلند خنديد و گفت» .من بايد آن را داشته باشم

دانست كه به اش دوري گزيده بود و ميچرا كه وي در هنگام تفكر از من» !كه در من است –بر همه 
  .اش يافتكرداريو بدين ترتيب كاربرد جديدي براي راست... زودي اكتساب خواهد كرد

                                                           
1 part sexualtiy 

 . الفبايي كه آئوس آن را در جريان مكاشفات خود وضع نموده بوده استيك صورت 2



  49                                                                           كانون حيات                                                                                  

  عشق نفس و رسم نقشه
هاي تكهبه كرات . بخش و غير آن؛ بيدار و در خوابشآئوس در جوانيش روياهاي بسيار داشت، لذت

. كردند؛ ولي آنها در رابطه با زناشويي بودندروياهايش براي بسياري روزها وي را به خود مشغول مي
: آئوس يكبار آنقدر رويا ديد تا خوابيد و اين رويايش بود. پس از طالق وي تنها خوابيد با شمشيرش

-ها و طرحشه از يادداشتاو در كشوري ناشناخته سياحت كرده بود و پس از بازگشت مشغول تهيه نق«

ها و اش براي همه جزئيات مورد پرسش و رواني دستش كه كوهوي از آمادگي حافظه. هاي خامش بود
بخش شد اش بسيار لذتدستيچيره. كشيد در شگفت بودهاي آن كشور ناشناخته را ميپستي و بلندي

وي با عزم برخاست و » . داداي كه مدت طوالني مسكوت بود و فراموش شده بود خبرو از واقعه
: سپس به خود چنين گفت. تسلي يافت كه چيزي رخ نداده. اش را آرام كندتوانست شوق برانگيخته

نمادگرايي متغير اخالقيات رنجورِ ] معماهايِ[اين چه فريب جديدي است؟ آيا بايد براي هميشه «
 احتياج دارم؟ يقيناً اين روزها تنها بودن و هايم به لُنگشده را حل كنم؟ آيا هنوز براي شوقناميده»من«

زايش با . دهد اين برانگيختگي جنسي هنوز نتيجه مي-خواب؟! نقشه كشيدن هنري ناامن است
تر از آنچه همواره تجاربي غريب: قابليت جنسيت، كالً زايش نيست. چيزهايي بيش از زنان مقدور است

! آگاه باش. اش را متولد كندايد به خاطر سپارد تا ارادهفرد ب! تصور در نظر آورد وعده داده شده است
  »!دارمت تا به موجودي ديگر بلغزيعشق نفس من؛ آنقدر محظوظ مي



   مجموعه آثار آستين اوزمن اسپير                                                                  50

  سازآئوس و تابوت
سازيِ زنان به مغازه تابوتيك شب سياه، پس از ترك ميخانه، كم و بيش بهوش و بدون فكر، پرسه

 اينجا – هميشه دوست دارم در چنين جاهايي كار كنم ]چرا كه[سرخوش؛ . اي رسيدمشدهچراغاني
سازِ مست، تلوتلوخوران به در آن لحظه در به شدت محكم باز شد و پنج دستيار تابوت. درنگ كردم

-من به طرز ماليمي مورد حمله قرار گرفتم؛ تعداد آنها زياد بود و من داشتم فكر مي. سمت من آمدند

آورم اي ميكردم يا بهانهولي بسيار واضح بود هر مقاومتي كه مي.. .اندشانسها خوشكردم ميخواره
از ! شناسمها را خوب ميآنها به حالت دعوا رسيده بودند و متوجه شدم كه اين آدم. قبول بودغيرقابل

خطرتر است كه  فكر كردم بي–بر من فرود آمد ] ها كه مرا نناميدند؟و چه[اساس ادعا تا اتهامات بي
كردند و با مزاحِ مستانه مرا به داخل مغازه كشيدند دانم چه ميكردم؟ ميآيا خوب مبارزه مي. نكنمفرار 

از آن موقع به بعد ! شناختندچقدر خوب مرا مي... در داخل، مشخص شد كه افسوس. تا يك قبر بخرم
غارتم . ي نداشتآن جنگ مستانه در ميان مردگان و اسباب تدفين برايم اميد. ديگر تخفيفي داده نشد

 چه تجاوزها كه –كردند، برهنه كردند و بر من تف انداختند، لگد خوردم و دست و پايم را بستند 
 به زودي –اما بنا نبود به سادگي آرامش يابم ! ها بيهوشم كردكنم تحقير و نواختنفكر مي. متحمل نشدم

ها اخيراً ساخت تابوت همسرم را به  آنو به من گفته شد كه... براي چيزهايي بدتر مرا به هوش آوردند
حتي در وضع اسفبار خود، به زيبايي . اش را ببينمسپس وادارم كردند بدن مرده. اندپايان رسانده

كردم او كه اگر من در حقش كوتاهي نمي: دوباره به خاطر او به من هتاكي كردند. كردمجسدش فكر مي
ها، پس از بسياري ديگر توهين. گراهاقاعدهي بيزنان و سردستهمنِ فاسق، خيانتكارِ به . هنوز زنده بود

به من انتخاب بين زنده سوزانده شدن تا مرگ يا زنده سوزانده شدن را با او . به من عاقبتم را گفتند
من، زنده با جسد او . اما چنين شانسي با من يار نبود. طبيعتاً انتخاب من اين بود كه تنها باشم! دادند
زماني كه شك به روحم رسوخ كرد ]. بود[ها بر در تابوت ده شد؛ در حالي كه وزن مجموع آنسوزان

آنگاه زماني كه فشرده شدن جسد سرد را به ] مگر صداي بادهاي وزان را نشنيدم؟. [امفكر كردم مرده
 هرگز چنين هراسي را تجربه –علت تنگي تابوت با بدنم احساس كردم، طلوع حيات احساس شد 

برخاستم در حالي كه ! ام تابوت تنگ را تركانيد و تكه تكه كرداي قوي، نفس بعديبا نعره! رده بودمنك
در تنهايي، نيمه ! زدها، شيطان نيشخند ميپارهاما نه، در كنار جسد، وسط تكه. فكر مي كردم تنها هستم

ات كجا بود دالوري! دلبز«: سپس بر من گفت... جان بودن به همراه شيطان، فالكت خوشايندي نيست
چه كسي قوي است، تو يا من؟ چه ! حتماً كه لذت خواسته بودي! حتي در برابر دشمناني مست؟ اه اه

هاي بازت را درمان كن؛  زخم–ها ي خُرديزدهي فلكخورد؟ تو، تفالهدارويي به درد خدايان مرده مي
هايم به كلي اي ديگر ادا كرد تا اين كه گوشبسيار چيزه» .بيشتر بايد برايت دعا كرد تا كه شكار شوي

توانستم بدهم؟ سكوتم دوباره او را  چه جوابي مي–با جسمي تكه پاره، خرد شده در همه جا . بسته شد
هاي پيشينم  چرا كه اين از تمامي رنج–در خشمي خروشان » شكايتي نداري؟«: به سخن گفتن داشت



  51                                                                           كانون حيات                                                                                  

نهايت . برم من لذت خود مي–به كار خودت باش !  نهنفرين،«:  جواب دادم–مهميز بدتري بود 
آنگاه با شيطان جنگيدم و » !اين چيز نحيف، جسمم را دوباره جايگزين خواهي كرد! ات را بكنسعي

 –برايم نمانده بود چه شد؟ من در مخمصه شوربختم كه حتي دنداني ! مشاهده كردم كه تنها شدم
: دانمشيطان شدم؟ اما اين را مي – ك بختك تبديل شدم؟ شايدچگونه بر شيطان پيروز شدم؟ آيا به ي

  .ها لبخند خواهم زدو از اين روز بر صورت انسان. لذت را اراده كردممن 

باور و ميل، دوگانگي عظيمي هستند كه تمامي اوهامي را كه حواس «: آنگاه آئوس بيدار شد و ژكيد
هاي گاه به گاه تمامي رنجش. كنندشوند توليد ميد ميگيرند و مانع اراده آزادر بر مي] يعني جنسيت[

ما چقدر نسبت به جسم حساس . اندوار گشتههاي مرده كه اكنون ابليسچيستند جز واكنشي به عشق
شك من بي. باشداش مابين خودآگاهي و تمامي خلقت ميهستيم؟ در عين حال تركيب جسم، رابطه

  »!ساز هستماكنون يك تابوت
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  مرگ تزوال

كند و وي از آئوس روزي در خوابش، خواهرش تزوال را ديد و متوجه شد كه وي به ازدواج فكر مي
-باره به سمت ازدواج رفتن چيست؟ ميترين برادرم، نظرت درداشتنيدوست«: آئوس چنين پرسيد

جسمم از ميل سست است و از . ات در مورد مسايل جنسي راهنمايي شومخواهم با تجربه و زيركي
چه دليلي «: آئوس پاسخ داد» .داردام را در شگفت ميبرد كه عادات باكرگيناآرامي وحشتناكي رنج مي

گردد؛ حتي وقتي كه كند و وضع مي ميبر شگفتي هست؟ اين نيروي حياتي از طريق خودش عمل
باشد؟  زماني كه بسته است و طبيعت غيراخالقي مي–و چقدر بيشتر . مجراهاي طبيعيِ ابراز باز هستند

تواند عهد بدارد و به اين هدف به انجام نرساند؛ چرا كه با اراده ها، فرد ميدر رابطه با اغواكننده

 

 »تزوال «
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: در برابر ميل، با سركوب مقاومت نكن. د خواهد داشتمضاعف، خرسندي، بدون درد زايمان وجو
اين چيزِ ! افسوس«: تزوال پاسخ داد» .تر مستحيل گردانبلكه ميل را با تغييردادن به مقصودي بزرگ

. جويدوحشتناك يعني ميل، در خواهشي در جهت مخالف تمامي تالشهايم بر تسكين، رهايي مي
تر از اميال بايست حتي كوچكاي خواهرم، آيا مي«: دآئوس پاسخ دا» كند؟ازدواج خالصم نمي
ورزيدن را واگذار؛ در غير اين صورت بسيار بهتر است كه با شر مزدوج ميلپاره! كوچكت باشي؟ آه

دارم روزي چرا كه اعالم مي. براي تو اي خواهرم، ازدواجي آرزو ندارم جز ازدواج عشق عظمي. شوي
ات كه ي گذشتهطبيعت چيست جز اراده. ذبت را در تناسخ مذكرآيد؛ آري قريب است؛ جرا كه مي

اي كه هنوز زنده ؟ رابطه1هاي بيشتر از خودآگاهي حذف گرديده استمتناسخ شده و به وسيله ميل
كند و صرفاً مقاومت  آنچه تقابلت با آن، بيماري توليد مي–انگيزاند ، مقصود غيرارادي را برمي]باشد[

باورت را .  مبادا كه به كل بگريزد–ميلت را با توجه بر عشقت به ميل مهار كن . ست در برابر نفس امن
تمايالت باور را .  باز دار-تري حاضر دارد  كه همواره ميل بزرگ-شدن در اين خودآگاهي از متناسخ

 لزوماً نه پرهيز و نه افراط بيش از حد. كردن ميل، عقيم گذاربدين وسيله و نه طريق ديگري از فرسوده
آلود گرديد و آنگاه وي خواب» .دارميقيناً، اي خواهرم، برايت تناسخي مذكر مي. كندنابود نمي] آن را[

 در هنگام –تر؛ تا كه وي چيزي احساس كرد كه او را به وحشت داشت معنيخواهرش تار و رويا بي
دندانهايش به هم ساييد، آئوس شمشيرش را قاپيد، ! بيدار شدن احساس كرد كسي تختش را ترك نمود

تو خود موقوف بگردي ار ! آلفا و امگا«: باخته فرياد زداندامهايش به لرزش افتاد و با رخساري رنگ
سپس عرق از پيشاني چكانيد و بر ...  آن كه هولناك ضربه آرد–و شمشيرش چرخ داد » قدمي فرا نهي

خواهران، همه . آلودترين نگاهبان شببارم؛ خوابگراي رقتدگربار اخالق! به يقين«: خود ژكيد
آنگاه دگربار شمشيرش در بر » اند؛ باكرگيشان چه اهميت دارد؟تمامي باكرگان ابله! اغواگران بودند

چرا كه در عجب بود كه : روزگرفته، به تخت رفت و كوشيد استراحت كند اما خوابي نيامد؛ تا نيم
  .خواهرش كه بود

                                                           
  .و در طبيعت متجلي شده است...  1
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  اندقصاب آنانكه در پي
اي نيمه مرزي گذشت و به سوي دياري مسطح روان شد كه ناحيهس يك روز در يك رويا از خطآئو

تر شدن به شهر، بوي تعفني وحشتناك با نزديك. رسيدهاي صحرايي به نظر ميباراني و انبوهي از خرابه
اه وسيع قصابان ها آنجا را كشتارگآئوس با ورود به دروازه. هايي دردآلود از آن برخاستبه همراه ناله
-لجنِ سياه خيابان. هاي در حال احتضار كه رديف به رديف متصل بودندانتهايي از بدنگاه بييافت؛ قتل

-فضا به كُل، درد منتشر مي. ها همه جا را به كثافت كشيده بودخانهداشت و شهوتها، خون جاري مي

هايش به راه با گرفتن بيني و گوشآئوس . داشتنمود؛ آسمان خاكستري، رنگ قرمزش را منعكس مي
ي كشتار را مشاهده كرد و ديد كه همه قربانيان آنگاه توقف كرد و چشمان ترسانش نتيجه... ادامه داد

زماني . ها خون رفته بودسربريده بودند اما نمرده بودند؛ انگار كه خواب بودند و تا سر حد مرگ از آن
ي هاي مرگ مشاهده كرد، با استهزاي هرزهي نالهخانهر ديوانهكه انبوه اجساد پيچ و تاب خوران را د

تر گشت زماني كه وي در برابر خود تر و مشركانه ناممكنكشتارگران، بيشتر بيزار گرديد؛ صحنه وسيع
شود برافراشته يافت چكان كه به عنوان لُنگ استفاده ميشكلي عظيم به صورت پوست گوسفندي خون

ام من نگاهبان. جوييبارِ اشباع را ميواي بر تو كه اين مكان دهشت«: ان فرياد زدكه با صدايي صفيركش
و زماني كه آئوس را ديد مهيب خنديد و به او چنين » ! نام؛ تا كه نقل مكانت فراهم باشد1قانقاريا

ه چيز ؛ تويي كه بر همزمانرويِ پيرِ آيد؟ تو اي طفرهاما چرا آئوس در موسم نزديك مي«: اشارت كرد
بدور باش اي آئوس، . ترين است اراده كنيتواني عشق را در آنچه دافعچرا كه مي! چشمك زني

هايش را بر سپس غول، شكلكي در آورد و پشتش را خميده كرد؛ دندان» .ي قصابانِ گوسفندانسردسته
آمد و تر شد تا به وسعت جهان در آنقدر بزرگ و بزرگ. هم ساييد و همانند يك سگ پارس كرد

فراي زمان، حسي همانند برخاستن از «: زماني كه آئوس بيدار شد بر خود ژكيد. اينچنين ناپديد شد
هايي كه  خرفتي-خوانيم واري كه واقعيت مي از روياهاي ديوانه-ناپذيريِ وجود هست نهايت امكان

  . سرزندگي به جنبش بيابدهايش را با هواي تازه پر كند وآئوس سپس برخاست تا ريه» .خوانيماراده مي

                                                           
1 Necrobiosis 
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  گر وقايع بزرگاعالم
پايان اي سرباال را بپيمايد؛ به سوي ويرانه بيكوشد جادهآئوس يك شب رويا ديد كه به حزن مي

ناك و  هوا سنگين بود با تعفني بوي نا گرفته از چوب سوخته نم–ها آشوبي از آوار بودند جاده. شهرها
آنقدر سكندري خورد . نَفَس آسمان مرده بود و بي–ي از حيات نديد هيچ كجا عاليم. فضوالت پوسيده

-از خستگي توقف كرد تا استراحت كند و به پايين بنگرد؛ در اين حين تكه. تا جسمش ناخوش گشت

ترين تكه را برداشت و اين بود آنچه كه وي خم شد و نزديك. نوشته را مشاهده كردهايي از يك دست
نمود؛  بودم كه حواس را افسون ميي چيزهاييبوستان لذتي مقتدر، مملو از همه من نيز روزي«: خواند

هاي پنهان طبيعت كه با تمامي گنج. مردان و زناني از همه اشكالِ خواستني و مليت در بر داشتم
اما اكنون نيز ... توانست ناخرسند باشدهيچ ميلي نمي. مصادفت هنر و زيركي به نمايش گذاشته شده بود

اي غريبه، دليل ! شرابداني خالي، مخروب و پوسيده. اي متعفن و غبار سكونت مردگاننينم؟ آشفتگيچ
زماني كه خود زمين زير پاي فرد «: آئوس نشست و بسيار بر خود در شگفت شد» ويراني من چيست؟

ا آگاهي؟ مطالعه صرف و نحو ي جز پيش–مضمحل شود، چه چيز ايمن است؟ چه شانسي براي فرار 
چرا . كرد ناگهان ترسيد و از جا پريددر حالي كه تعمق مي» دهد؟تلفظ صحيح زبان، كسي را نجات مي

و زماني كه به اطراف نگريست، جواني نوراني در برابرش . اي ديگر روييداش سايهكه در كنار سايه
تمامي .  باعث شديي محزون را تو با عشق عظيمتبيدار شو آئوس؛ اين ويرانه«: ايستاده بود كه گفت

پايان عشق تمامي جنسيت چيست جز مترادف بي. اين لذات تنها رويا بودند كه بيش تند برخاستند
-كاري مقدم خود را با پساند، افراطها كه اكنون مردهشده؟ اين لذتويراننفس؛ خودساخته و خود

» .گرددود آتشفشاني ميتمامي فكرهاي اصيل زماني كه سركوب ش. هاي زنان سركوب كردندانديشه
كه هر دو بر آن » در حين خواب، فرد بايد در زمين لم يزرع بزايد؟«: آئوس چشمكي زد و پاسخ داد

به فتح . پس از اينكه يكديگر را برانداز كردند، آئوس برخاست و جوان را ترك گفت. لبخند زدند
 تقالي ميان مه بديد؛ چنين شَرَف، آسمان را دراز درنورديد تا كه درخشش ضعيف خورشيد را در

همانند تو، من نيز بر ! اي شمس. كراني گرددكرداري با عدم تبعيض تمام، بيپرهيز از راست«: گفت
آئوس زماني كه برخاست، » !ام منتشر كنندهمه چيز بوسه خواهم زد و تنها خواهم خوابيد تا كه خلسه

با هيچ چيز خرسند نگردد جز با ]  عشق نفسيعني[راز ميل «: قصدش را به ياد آورد و به قلبش گفت
 پس –در حيات چنين است . اخالقياتم به وسيله نمادها چنين به من آموخت.  با يكتا-نفس اصيلش 
در اينجا رازي هست و طريق . كرداري نهان شدههمه چيز قدري جنسي دارد كه با راست: در خواب نيز

قرار گرديده؟ پارس  بي–شده خود فرد اموشكل بشريت چيست جز تعمد فر. رهنمون به اراده
به يقين در زمان . دارويي نيست كه برگرفته از تلفظ نام گزير باشد. ي يك سگ نبايد بترساندغيرمنتظره

  ».بالي طبيعي، برگرفتن كلمه صحيح بسيار دير است
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  رويايي كه به حقيقت پيوست
  :يك شب آئوس با اين رويا محظوظ گشت

او . شناختند مشهور در ميان مرداني كه كمال مي–اي زيبا را مالقات كرد اش، دوشيزهدر عنفوان جواني
اگر راستش را ... شناختاش بود و آن دوشيزه را ميوي دلداده. همه چيزِ خواستني بود، حتي نامش

 – اما صدايي شيطاني بر وي سخن راند و بر آن دوشيزه به شك افتاد؛ به صدا باور پذيرفت. بخواهيد
اش را كنار وي در سركشي جواني معشوقه. چرا كه آن، صدايي بود كه وي دوست خود گردانيده بود

آئوس براي . سپس، صداي شيطاني مرد. نهاد و به ازدواج از همه نوع به سرگشته گرديد؛ بدون رضا
 آنها در دوزخ كرد هر دويفكر مي: اش نيافتقرار به جستن آواره شد؛ اما هرگز عشق گمشدهسالها، بي

تر انديشيد؛ و در نهايت متوجه شد كه رويا، وقت جادو آنگاه در ماندگي و نوميدي تمام، عميق. بودند
اش تجسم يافت و دوباره اولين و تنها عشقش را به وقت ماه نو، خواسته... و آنگاه اراده كرد. بوده است

ام تو برون از آشوب بيدار كرده و يافته«: فتهايشان هنوز باكره بود و آئوس به او گقلب. مالقات نمود
و آنها نكاح » .تنها با تو فرزند خواهم داشت. حتي مرگ نيز ما را جدا نخواهد كرد. را، اي معشوق

آئوس سپس در حالي كه . شان متوجه لبخند مرگ گشتوي در خلسه: بستند و از آن پس خلسان بودند
زماني كه چيز مطلوب «: زنان بر نفسش چنين گفتو نَفَسزيست بيدار گشت شان ميهمچنان در خلسه

همه چيز با باور . ايمما اكنون مفترَق! يك. دگرباره در زمان خلسه متناسخ گردد؛ رضايي نتواند باشد
گردد و دوگانگي موازي آن ميزمان با ميل؛ با باور، هم. اصيل ممكن است، زماني كه دوباره يافت شود

 هاي حواسيمقصود –گردد من، فضايي مي درگذشته شود، ي كه خلسه با خسلهزمان. شودموقوف مي
اي به يقين هيچ انساني در خلسه، اراده. براي متفاوت متصور شدن و واكنش نشان دادن جايي ندارند

 –آئوس از تختش برخاست » .خود را از عيان نمودن بذر حياتت باز دار: گويي نداردبيش از بذله
  »!اكنون به قصد واقعيت«: كناري افكند و بلند بانگ برداشتشمشيرش را به 
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  سه، روانشناسي خل)عشق نفس(كتاب لذت 



   مجموعه آثار آستين اوزمن اسپير                                                                  60

  تعاريف
كننده به عنوان بيان) كه اَشكالي از باور هستند(كلمات خدا، مذهب، ايمان، اخالقيات، زن و غيره 

مفهومي از يگانگي به وسيله ترس در يك شكل : شوندمختلف در كنترل و ابراز ميل استفاده مي» طرق«
هاي متصور؛ بسط يافته با علم كه وجبي  محدوده-بايست اسارت به بار آورد يا شكلي ديگر، كه مي

  .ديگر نه: كندبها به قامتمان اضافه ميگزاف

: باشد و در هر زمان آزاد» واقعيت«دازه كافي قدرتمند است كه آزادي مطلق كه آزاد بودن به ان: كيا
، بلكه )اي باشدمگر آنكه امكان لحظه(بالقوه يا عيان نيست » طرق«سان به وسيله مفاهيم آزادي يا بدين

 . با آزاد بودن از مفاهيم مربوط به آن و با باور نداشتن؛بوسيله ضميري كه در دريافت آن آزاد است
-به ياد داشته باش، تكامل با تنبيهاتي هولناك مي. گفته شود كمتر مبهم است) كيا(از آن هرچه كمتر 

  .سازي، واقعيت غايي است اما نه آزاديِ غايي از تكاملآموزاند كه مفهوم

   هنر اصيل:فضيلت

  .ترس، باور، ايمان، كنترل، علم و مشابه آن: تقصير

له احساس خنده كه اصل شده باشد پديد آمده وضعي ذهني، حال يا وضعيت كه به وسي: عشق نفس
-سازي روا ميباشد كه درك بهاي ضمير يا پيوستگي جهاني را در روا دانستنِ دربرگيري پيش از مفهوم

  .دارد

 كه به وسيله تخليه يك ميل از طريق اتالف در زماني كه حال با طبيعت ميل وضعيت خالئي: فرسودگي
 زماني كه ذهن به علت عدم ارضاي آن ميل درگير است و به دنبال مرتبط باشد پديد آمده باشد يعني

  .دن و ماندن در اين حال، خال منتج، به تلقينِ ظريف سيگيل حساس استبا ربو. مفري است

اديان و افراس هاي گوناگون به عنوان ابزارهايي به 
  سوي لذت، آزادي و قدرت

هيچ .  و نفس نفي تماميت است همانند واقعيتچه چيز وجود دارد براي باور پذيرفتن، به جز نفس؟
-ما آنيم كه باور داريم و آنچه كه در فرايندي از زمان در مفهوم. انسان هيچ زمان نفس را نديده است

  .آيدخلقت به وسيله اين اسارت به ضابطه پديد مي. سازي داللت دارد

 است؛ عملكردشان غيرمستقيم؛ و به اعمال، بيان مفاهيم محصور در باور هستند؛ ذاتي بودنشان پوشيده
شان يا هيچ محصول عمل دوگانه است؛ بهشت يا جهنم، يگانگي. كنندنگري را اغوا ميسهولت درون
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برزخ توقع . در جهنم، ميل، شديد.  بهشت ميل به زن وجود دارددر). برزخ يا بي تفاوتي(بودنشان 
جوي لذت. براستي آنان يكي هستند و مشابه پس . نااميدي تا ترميم،تفاوتيبياما . يافته استتاخير 

باشند، فضيلت و تقصير هستند و هرگز مطلوب نمي» درجات متفاوت ميل«فرزانه، كه دريافته است آنها 
گذرد از اقيانوس اصل دوگانه و به عشق تازاند ميلش را و ميمي. شودنهد و كيايي ميرا هر دو وامي

  .گرددنفس مشغول مي

، در حاليكه 1هاي ترس، روكش خرافات، كه تناقض، حقيقت استاند، تخيلظرفيتير بياديان تصوي
چنان فضيلتي در مفهوم براي تعالي لذتي خفيف؛ خود از گناهان معاف . ذهنيهاي كنداغلب پيراست

آنچه در مذهبيتت !  بله. حاكمبازي بر ترسِشباند، بيان يك خيمه همگي مراسم- اي آربهانهكن و 
فطري ! ايدورنما خرم نيست؛ به خود آموزانده! اي، همان رنجت است، ولو متصور باشدمقدر داشته

  .گشته و جسمت حساس است

، بر هر چه )يا هر چيز ديگر(باور داشتن به اينكه خداوندند . شمارندبرخي مفهوم ايمان را گرامي مي
ظرفيتي يا بهتر آن است كه بي. از ناباوري آن باشندنمايدشان، تا كه انباشته پذير ميكنند آنچنان اثباتمي
اما ضروري را » كندحفاظت مي«اهميتي تصديق گردد تا كه با ايمان تقويت گردد؛ چرا كه صوري، بي

-ي فريب است و ايشان فريب مي اين ضابطه.پس پيشين را در ازاي پسين رها كن. دهدتغيير نمي

براي . شودي حماقت؛ از اين رو همواره مردود مياست؛ يا استعارهايمان انكار . خورند؛ نفي مقصودشان
فشارند و همواره موفق است؛ تر كردن اسارت خود، دولتها دين را در حلق بردگانشان پايين ميايمن

بر خود خواهد » نفس«آنگاه كه ايمان مرَد، . اند، پس عزتشان اكبر استگريزند اندكآناني كه از آن مي
كنند و به اند، آن خاطره را كه خداوند تصوري از خودشان است مخفي مياني كه كمتر ابلهديگر. آمد

ام آنگاه اين جاه ايمان؛ آيا اين ميزان مطلوب است؟ شخصاً هنوز مردي را نديده. همان اندازه تابع قانون
  .اكنون خداوند نباشدكه هم

چيست، يا چگونه » باور«انند دقيقاً به تو بگويند توديگران دگربار، و آناني كه بسيار دانش دارند، نمي
» من باور دارم«مطمئناً با گفتنِ . بايد به آنچه با قوانين طبيعي و باور موجود ضديت دارد باورپذيرفتن

كنند شان را باز ميهمان زمان كه دهان پر از مباحثهايشان حتي . نيست؛ اين هنر مدتهاست مفقود شده
 مگر آنكه پريشاني خود را منتشر ي و حواس پرتي؛ بدون قدرت و ناخرسندترند به سردرگممنقيد

اشراق با ... شودنند و منشي كه امكان را مانع مينمايند، براي كسب قوه اقناع بايد اصول عقايدي برگزي
؟ به ايمآيا تباه شدنِ آنان را به نسبت تفاصيلشان نظاره نكرده. گردنددانششان ايشان در حصول متنزّل مي

تواند دانشش را تواند با ايمان يا اكتساب باور پذيرد؛ به واسطه هيچكدام نميدرستي كه انسان نمي
  وقتي همه چيزيم، نياز تصورِ نبودمان به چه رو است؟. توضيح دهد مگر در قانوني جديد متولد شود

                                                           
  .كند؛ غيره انتحار مي-كند دهد يا نفي ميكه خداوند همواره در بهشت است يا قادرِ غيرقابل ادراك مفهوم خود را تجلي مي 1
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  عارف باش
كه از آن بخواهند نفي شود؟ بگذار بنياد اند شان نياموختهآيا هنوز همگي... ديگران به نيايش باور دارند

گردد، نه، نه در تا ميل ناخودآگاه نباشد، ارضا نمي! زييآه، تويي كه زندگي ديگران را مي. انجيلت باشد
به عنوان طريق فرسودگي، و با آن ميلت را به دست  ) اگر ببايد نيازي(نيايش را به كار گير . اين زندگي

  .خواهي آورد

كوشند شباهت اديان متفاوت را نشان دهند؛ مطمئناً بدان وسيله امكان وهمي بنيادين را ميبرخي بسيار 
 كه ايشان خطاب تمسخرش هستند؛ براي چقدر 1 يا اين فرمان-فهمند كنم، اما آنكه هرگز نمياثبات مي

 اغفال ترسشان توانندبا چه مي. برندبين رنج ميايشان از تضادي بيش از ناروشن! برندايشان حسرت مي
آنها هرگز شباهت و جوهر اديان را، فقر تخيل و تسكين مذهب را . نامند بشناسندرا كه حقيقت مي

-ميهمچنين دانستن آن به روشهاي گوناگون . بهتر است تفاوت ذاتي اديان نشان داده شود. بينندنمي

متعالي، خدا و مذهب جايي  به يقين آنگاه، در حصول ؛ آيا هدف ايشان فريب و حكمراني نيست؟باشد
  .بايست داشته باشندنمي

با فراموشي وابستگي . گيرندستايند؛ اما بسيار ظرفها براي آن در نظر ميبرخي، اصطالحاً حقيقت، را مي
نيست، بلكه حقيقت اين » حقيقت«تناقض . كنند؛ نغمه تجربه و وهمآن، رابطه و تناقضش را اثبات مي

گردد و تلويحش آنچه جايگزين تناقض مي.  مي تواند حقيقت باشداست كه هر چيز براي مدتي
قابل » حقيقت«: اجازه دهيد موضوع تامل را تعيين كنيم. دهمام قرار ميرا من بنياين آموزه» غيرضروري«

تنها عشق نفس قابل انكار نيست و عشق نفس است همانند وقتي كه متناقض است، در . تقسيم نيست
  .بدون منضمات، كامل. نهايي حقيقت استهر شرايط؛ پس به ت

تيمارستانهايمان ! انددادهاي عظيم تن درستايند، و گمان مي كنند به خلسهديگران جادوي آييني را مي
شويم؟ گر به شاهي تاج گذاردم، پرداز ميپردازي است كه نمادآيا با نماد! شلوغند، صحنه لبريز است

زجار يا ترحم باشم؟ اين جادوگران كه عدم صميميتشان، امنيتشان بايد شاه شوم؟ يا كه بايد هدف ان
جادو چيزي نيست جز توانايي طبيعي فرد براي جلب . هايندخانهپوشان بيكار فاحشهاست تنها شيك

شناسم و ايشان را به خوبي مي. تكلف باشد، افراسش نفي ديگرانبدون درخواست؛ آيين آن است كه بي
آشامان، در جذابيتشان همانند خود خون. آموزاندترس از نور خودشان را ميكيش آموزششان را كه 

لذت يك . كند؛ جادويي ندارند كه معمول را تشديد كندظرفيتيشان را اثبات مياعمالشان بي. اندشپش
هايشان بر مرداب تخيل و روش. انگيزاندبچه يا يك فرد سالم، هيچكدام لذت يا خردي از ايشان برنمي

من . شودوب شرايط متكي است، دانششان با انطباق كمتري نسبت به كفتار براي غذايش كسب ميآش
خويش محكوم در . آورندترينِ حيوانات كمتر آزادند و رضايتي به دست نميگويم آنان از پستمي

                                                           
  .]م[اشاره به اين كتاب  1



  63                                                                كتاب لذت                                                                                             

جي گي منزجر كننده خود، پوچي قدرتشان، بدون حتي جادوي دلربايي يا زيبايي شخصي؛ در بدمزافربه
عظيم با آيد و قدرت آزادي انرژي با اسارت آن به دست نمي. اند و براي آگهي تجاري، داللمهاجم

اكنون بيش از حد اسير و مقسوم هم) يا قضيه ذهن(آيا بدين دليل نيست كه انرژي ما . متالشي شدن
  است، كه مستعد نيستيم، نه براي جادو؟

 است و مي تواند استنساخ گردد و مكتوم را توضيح دهد، برخي باور دارند هر چيز و همه چيز نمادين
پس طرح استعاره، اغتشاش محتاطانه بديهي ) حقايق عظيم روحاني؟. (داننداما در مورد چه، ايشان نمي

اين مباحثه غيرضروري، هر چند جذاب، آيا منزجركننده نيست؟ . سازداست كه فضيلت پنهان را مي
سليقگي ما را آميز خوشنهايت قدرتمند؛ خوك هرچند كراهت بيفيل بيش از حد بزرگ است اما(

تواند در اگر يك انسان در نظر نوكرش قهرمان نباشد، او به عنوان يك عارف كمتر مي.)  كندتحقير نمي
، معنايت را پس از آنكه صداقتت را نشان دادي. دهدنظر كنجكاو باقي بماند؛ شباهت، تقليد را تعليم مي

 حقيقت، هرچند ساده هرگز نيازمند مباحثه اغتشاش .)به عنوان واقعيت(هر چند ناخوشايند تزئين كن، 
-به ابهام نيست؛ نمادگرايي خالص، خود تمامي آن احتماالت يك طرح عارفانه را در بر مي] رهنمون[

 هرگز ايگويد؛ هيچ مباحثهجايگاه خود را در عرف برگير و حقيقتي را شامل هستي كه دروغ نمي. گيرد
  .گردداستفاده باشد تباه ميكند و آنچه بيتناسب كامل، به ابدالي اشاره نمي. غالب نشده است

ايشان با اقتباس . رسند و خيلي زود به حريمي پوچ مي1زنندآنها تمامي نمادگرايي مدرن را پس مي
ايي يا شانس حماقتي  طبيعت قرارداري نمادگر)گاه(و  2آورندسنتي بدون علم، تغيير را به حساب نمي

با ندانستن ترجمان . معني استناك و بيشده را؛ و با استنباط امروزي، نمادگرايي ايشان آشوبحفظ
. روندقوتي خويش پيش ميابتدايي، با توضيح نمادهاي باستاني به وسيله اين پريشاني در ارايه بي

ا بيماري طمع، آيا حقيقتاً شانس خير است؟ گشته بشده، جمعاين تراكم عهد عتيق تباه. كودكان داناترند
هاي خود و چيزهاي مدرن، بدون تعصب با فراموشي مفاهيم مهمل، بهترين سنت را با ديدن قابليت

  . بياموز

نمايند و هرگز ستايند كه ذاتاً و پيوسته از آن سرپيچي ميبرخي باور در دستورات نظري اخالقي را مي
- طبيعت صحيح، به حق در حكمراني خويش پيشرفت مي اختيار داشتندربا . رسندبه مقصودشان نمي

ممكن است نفي افراس من ناميده شود، . خرسندترينشان هستندترين و نفسكنند و سالمت ترين، عاقل
بگذار اينجا درنگ كند، او . كنند در حاليكه مال من كامل استايشان خشنودي قابل تحملي كسب مي

                                                           
  .ها، موسسات و هر چيز ذاتاً مدرن، نمادگرايي ضروري كارهاي ذهني ماست؛ غيرهآالت، دولتامي وسايل انتقال، ماشين تم 1
نيروي حياتي دقيقاً همانند آب . ها نمادگرايي الهي نيست، يا عدالت ما؛ حداقل نه لزوماً يا معموالًنماد عدالت در نزد رومي 2

شده شامل درختان نيز شود، در تواند در جايي فراموشچه بيشتر شبيه ما است كه اتفاقاً مي و ما هم درخت نيستيم؛ آن-نيست 
 .تر استحال حاضر در كار ما بسيار عيان
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باكانه آماده كنيد، شما اي پس بالهايتان را بي. شوددر آزادي گم مي. نيستكه براي كار عظيم قوي 
  !زبونان

فرمان يادگيري كه پيش از   در-اين وهم جاويد يادگيري است . گويند دانش، جاويد استديگران مي
ن مفهوم، كنيم؛ بدون اي، حماقت را القا مي»چگونه«پرسيم اني كه مستقيماً از خود ميزم. دانستيماين مي

در مورد تمركز؛ آزادتان نخواهد ] همين نظر را دارند[چيست كه نتوانيم بدانيم و انجام دهيم؟ ديگران 
افتراق از همه . رسيده به آن، عدم تمركز خواهي خواست. ساز قانون، اسارت استكرد، ذهنِ مفهوم
مي [گران همچنان دي. يكي، رهايي نيست بلكه اغناي تخيلي است يا غضب خلقتمفاهيم به جز 

 همانا چيزها نياز رهايي؟از آن روح الهي است، همانند انوار خورشيد، پس  كه همه چيز تجلي ]گويند
سازي را نابود كنيم يا تغييرش دهيم و پس بگذاريد مفهوم. سازيشان و باور هستندالتزام از طريق مفهوم

  .باور را خالي كنيم

هر يك و همه بر . شوند جاودانگرانِ گناه و وهم اعالن ميها و بسياري ديگر توسط مناين افراس
-آنجا كه مي. اندساز، در حاليكه از دوگانگي آگاهي براي لذتشان نمو يافتهاند، مبهمداللتي آشفته وابسته

پس چنين است . كنندهاي خود را ببيند، در ترس، خون داغ قي ميخواهند ثمره اعمال و لذت
آنها . ؛ لزوماً اغتشاشاتي بر يكديگر دوگانه اندآنها از اصلِ. هاي بسيار متفاوتپذيرفتن در افراسباور

آنها علت بنيادين . نمايندكنند يا حداكثر تاثيري را حذف ميهمانند داروها و چاقوي جراح تنها باطل مي
اين : زيستهمه حقه با. »اوه، خداوند، تويي محيط راكد«. نمايندرا تغيير نداده يا حذف نمي) قانون(

اند و پريشاني كه تنها اديان كه نفس وجودشان بر شكستشان وابسته است، آنچنان لبريز از نكبت
 آنچنان مملو از بحث كه شر، آنچنان پوشيده از غيرضروري كه عريان از لذت، دارند،مباحثات متكثر 

بهتر بود ! بطه لذتشان، مرگضا. توانم از افراسهايشان حمايت كنمرها در اين زندگاني يا ديگر، كه نمي
تواند فراتر رود و نمي. پذيرفتناپذيرش را ميكرد و تنها مقصود شكستانسان تمامي آنها را انكار مي

  .خواهد وضع كند و رضايت بيابدتواند لذتش را در جايي كه ميبا آن مي. اش استاين تنها رهايي

  مصرف كننده مذهب
  شكيا در تجلي متعالي و قابل تصور

اش اظهار نظر ناممش و جرات ندارم همانند خودم دربارهكيا مي. از اسامي اسمي براي برگزيدن ندارد
شدني بيان شود، كياي جاويد نيست كه تمامي باورها را كيايي كه بتواند به وسيله مفاهيم ادراك. كنم
ناميدنش، آنچه ممكن است » آن«با كوشش در . باشد مي- بردگي ميرايي -» نفس«سوزاند، اما مثُل مي
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» بينشي «-ناتعارف منشاپذير . شودخوانده مي» 1كتاب كذبيات«نويسم اما نه آنچه معموال باشد را مي
كيايي كه بتواند . به نحوي ضمناً رسانيده مي شود، كه حقيقت در جايي هست] مفهوم آن[چابك، كه 

تغييرنيافته در احساسِ حضورِ تمام؛ » نِم«است، » هيچكدام، هيچكدام«سربسته در كلمات بيان شود 
خواهم آنچه مي] نمادگرايي كلمات[اشراقي كه نمادگرايانه در الفباي مقدس نقل شده باشد، و در 

 - همواره وجود داشته و خواهد داشت؛ ذره بكر. تجلي آن فزوني خود آن است اما نه ضرورت. بنويسم
را ياراي آن است بگويد اين كجا، چرا و چگونه مرتبط چه كسي . ايمبا وفورش ما وجود را كسب كرده

ها مربوط همه چيز را رواست اما بدان. گزينداست؟ با جهد زمان، شكاك در كرانه خود سكني مي
از بعد معنا در آوري است؛ آنچنانكه در عين حال جوهرِ مفهوم. روداز به مفهوم درآمدن طفره مي. نيست
شايد . اما نه هوش. ود نسبت به بهشت و زمين قدامي است و وراي آنهادر وضع خ. كند نفوذ ميلذت

تنها كسي كه به . بتواند به عنوان اصل جنسي اوليه درنظر گرفته شود، مفهوم لذت موجود در عشق نفس
اوي كه . تواند اين جنسيت جديد را دريابد و عشق قدرتمند اقناع شده آن رانايل شده مي» وضع مرگ«

انتهاي عدم خرسندي آن را تواند انشعابات بيگشته تنها ميه باور خويش است، با ميلِ پابندهمواره بند
اين جنسيت در سادگي . جد خود و همه چيز، اما مشابه هيچ. 2شودببيند و بدين ترتيب شناسانده مي

سي اجدادي و اصل جن. خوانمزمان آن را تغيير نداده؛ پس آن را نو مي. اش، متضمن پاينده استاوليه
نهايت؛ دوگانگي اوليه، هاي بياين يكساني همانندي است و امكان. مفهوم نفس يكي و همسان هستند

تمامي مفاهيم متصور همانند نور در احساسات آن . هاي روحانيتاالسرار، ابوالهولِ تمامي دروازهسرّ
مفهوم، يگانگي به وسيله . كندپذيرند؛ خلسه اي كه خلق مفهوم نفس القا ميآغاز گشته و پايان مي

ضابطه نفس است؛ واقعيت ضروري آن به عنوان پيوستگي؛ پرسش همه چيز؛ تمامي جهان مرئي و 
نمود، سه گانگي را زاييد و آنگاه كه يگانگي دوگانگي را تصور . بيرون آمده استنامرئي از آن 
ازي، افت و خيز جاويد واقعيت سدوگانگي يگانگي است، زمان است، تجميع مفهوم. تتراگراماتون را

اوليه در آزادي؛ سه گانه دوگانگي هاست؛ شش حس است؛ پنج وجه جنيست كه به عنوان محيطي 
- به عنوان تتراگراماتون دوگانگي.شودر به عنوان جنسيتي كامل تصوير ميانكابراي خودفنايي به وسيله 

دهگاني . دوازده فرمان معتقد ناميده شودتوان ، دوازده گانه است؛ مجتمع انسان و ميها، در آرايش
جهد؛ گيرد كه اشكال چندگانه از آن بيرون ميكند؛ كثرت آن جاودانگي را در بر ميجاويد را تصور مي

. حيات بخشيده شده به وسيله نَفَس عشق نفس؛ زندگي آگاه است از يك. دهدكه وجود را تشكيل مي
چهار اصل يكي اين . ، هماهنگي، زندگي و مرگ استتعارض خود، متناوباًنفس به عنوان نيروي متضاد 

شود؛ بنابراين آنها كامل يا خودآگاهي در نظر گرفته مي» نفس«و يكسان هستند؛ مفهومي كه به عنوان 

                                                           
 .سازيِ آن استها اصل دوگانه است؛ قانوني كه مفهومسازيتمامي مفهوم: »نفس«درباره اين  1
كند ها را متجلي ميانتهاي احساسات يا جنيست منكسر شده باشد، تنوع بياي كه از طريق اصل دوگانهاصل جنيست تغييرنيافته 2

  .تواند انشعابات ناميده شودكه مي
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يك شكل كه به وسيله دو شكل ساخته شد؛ كه . توانند در يك واحد آميخته شده، نمادپردازي شوندمي
  .ردسه گانه است و چهارجهت دا

 نو«شريعت متعالي، قانون و عهد«  
يابد؟ واضح اما نام را درفراي التزام چه كسي مي تواند كياي بي. شريعت كيا داور خويش است
تواند مقصود چه كسي مي. آرزويش فرافراواني است. اش اعالءغيرصريح، بدون شكل، طراحي

بدون . كدر]  ِمان[تر و با ايمان  از دسترسگردد، دورتر ميرازآلودش را اظهار كند؟ با دانش ما مبهم
 .)ها غارتگر خود هستندپادشاهي! (چقدر آزاد است؛ نيازي به قلمرو ندارد. ويژگي نامش را نشناسم

بخش بدون تبار چه كسي مي تواند ادعاي رابطه كند؟ بدون فضيلت عشق نفس چقدر سيرتش لذت
عشق نفس در كمال منظرش، در ! »اهميت ندارد-نيازي نيست«چقدر قدرتمند است در اظهار ! است

اي صدمه. تقابل مشتبه، غايت سعادت، تعادل آن است. خدمت مقصود شكست ناپذير خلسه خود است
تنها . توانيم آن را تعادل بناميمآيا خودجاذب و مستقل نيست؟ مطمئناً نمي. كندپذيرد و تالشي نمينمي
تمامي خلقت بدون فرماندهي يگانه گشته، در لذت و هماهنگي ] گاهآن[توانيم قانونش را تقليد كنيم؛ مي
براي . ناپذير استسازي، غير قابل تغيير و پايان از مفهومكيا با فراروي. خدمت مقصود ما هستنددر 

اگر دهانمان را باز كنيم تا از آن صحبت كنيم، از آن نيست بلكه از . مشاهده آن اشراقي نياز نيست
سازي، ميعادگاه خود را كياي بدون مفهوم! ؛ هرچند در سادگي ابتدائيش قدرتمند باشددوگانگي ماست

ترين انرژي و بدون خُردي ممكن است در بين بدون اظهار، قوي. كندبه عنوان تماميت خلقت توليد مي
. تنها چيزي كه آزاد است. بدون طلب تملكش از آن ماست؛ و آزاد بودنش. چيزها كمترين ظاهر شود

سازند اما تمامي خلقت از ترس بدان بيعت مي. كندبدون افتراق، مطلوبي ندارد؛ ليكن خود را تغذيه مي
ما خود را وقف قدرتي كه از آن متصور . شودستايند پس همه چيز نازيبا تباه مياخالقياتش را نمي

پس من . تگاري ما؛ و نه هرگز به عنوان سبب رس1كندكنيم و آن به عنوان استاد عمل ميهستيم مي
تواند به عنوان حقيقت در نظر گرفته دهم؛ بدون شباهت؛ ليكن ميكيا را شكل مي» نفس«هميشه از 

 قانون كيا مقصود اصلي .شود؛ با هوش آزاد نخواهيم شداز اين رايزني اسارت ساخته مي. شود
ا صورت خارجي به  آنهسازيِ ما تجلي؛ از طريق مفهوم]در[است؛ المتعين، بدون تغيير هميشگي آن 

: كندانسان اين قانون را از انكسارش دريافت مي.  آن دوگانگي هستند]جنس[گيرند و از خود مي
هاي كند؟ درجه به درجه با درد، غم و محنتاش را متعادل مياو با چه چيز خلسه. آلش راواقعيت ايده

ت، تحقق با رنج، و با واحدهاي زمان دوگانگي قانون اس! طغيانش را با چه؟ با ضرورت بردگي. شديد

                                                           
گردد كه ما خداوند خود، ضمير مجرد يا اصل متصور خود را هايي مشتق مينهايي ما از مشخصه» نفس«ها، با چوب خط تناسخ 1

ما تعارض آنچه در . شر خودمان. ها نفي كيا است؛ بدين ترتيب ما تقابل آن هستيمسازي تمامي مفهوم. كنيمرا به آنها موقوف مي
توانيم در رسد آنچنان نميآنچنان سخت؛ به نظر مي] اما. []است[اعقاب خودمان ] و اين از[كنيم هستيم؛ مورد كيا نفي يا اظهار مي

  .كندرا معين ميايم انتخابمان دقيق باشيم، چرا كه جسمي را كه در آن سكني گزيده
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به ] در حالي كه[زمان طوالني دشوار است اكتساب خلسه براي هر مدت . مرتبط است و ضديت دارد
 بين وضعيت خودآگاهي و وجود، درجات مختلف محنت هستند كه. شودسختي برايش تالش مي

در يك شكل يا شكل ديگر، دوگانگي . انفجارهاي لذت و احساسات كمتر مضطرب در نوسان هستند
اصل دوگانه . كرانگي جهان: وهم زمان، اندازه، نهاد و غيره است. خودآگاهي است، به اندازه وجود

جوهر تمام تجربيات است؛ هيچ انشعابي سادگي اوليه آن را بزرگ نكرده است؛ بلكه تنها تكرار آن 
پس بارها . ند فراتر از تجربه نفس رودتوانمي. تكاملش هرگز كامل نيست. اشاست، تغيير يا پيچيدگي

قهقراي هميشگي به سادگي اصليش به . همواره يك ضد اوج: شودگردد و يگانه ميو بارها باز مي
 آن را .ي عملكرد آن را نخواهد فهميد»چرا«هيچ انساني . است تكامل آن -نهايت وسيله پيچيدگي بي

-شود؛ ميترين فرد كه داناتر نميسالخورده. گيردوهمي بشناس كه يادگيري تمامي وجود را در بر مي

همانند . پس تمامي تجربيات را وهم بشناس و قانون دوگانگي. تواند مادر همه چيز در نظر گرفته شود
آن : كند؛ متشابهاً درون و فراي اين كيهان همواره در تغييرفضا كه در درون و بيرون يك شئ نفوذ مي

  .همتااست اين اصل بي

  1ويي جوهر الوهيتتك گ
  پس آن فكر كه بود؟

ممكن نيست از طريق مفهوم پنهان سعادت عظمي : بخشدچيزي درد را سبب مي شود و رنج را نيرو مي
ها بر زوال، اين فكر همواره پايدار، آيا در برابر پوچي گر آذينباشد؟ و اين توقع جاويد، اين انباشت

توانم ببلعمت و روحم چگونه مي. ترين طحالز ناخوشپيش از مرگ تصادفي است؟ اوه، فكري چرك ا
اين » !طبيب رب هستي است: آنجا كه در خور است بيعت ساز«: همواره آن پاسخ داد. را نجات دهم

  آيا ذات بزدلي، سفير مرگ نيست؟: خرافات پزشكي

اي، آنگاه  ديدهاي؟ اگرآورد؟ آيا هرگز خورشيد را ديدهكسي مرده بودن را به ياد نمي] نيست[عجيب 
يا اين جسد؟ » تو«تر است، چه كسي مرده! عقيده متفاوت] اي[رغم خودت اي؛ علياي نديدههيچ مرده

رسيد كداميك از شما به نظر مي: كداميك از شما درجه آگاهي باالتري دارد؟ قضاوت با بيان صرف
اي باشد كه براي ارضاي تو در »هاراد«در مرگ، » باور«برد؟ ممكن نيست اين بيشتر از زندگي لذت مي

عذاب به تو دهد؟ اين خوابگردي -تواند چيزي بيش از خواب، زوال، تغييركوشد اما نميمي» مرگ«
  .است» نارضايتي«مدام 

                                                           
1  God-Head 
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هرگز اشباح ساختگي باورهاي خود را ! اي؟ عجبتو به اشباح و خداوند باور نداري چون آنها را نديده
! ؟ آري، همان قوايت و دليرترين دروغهايت خدايانند»نفس«مفاهيم غريب : 2ا يا ممون1اي؟ بِدلَمنديده

  !چه كسي قاتل خدايانت است به جز يك خدا

كسي بازنگشته است تا به ما بگويد؟ عجب ! اياي؟ عجب بهانهاثباتي وجود ندارد كه قبالً وجود داشته
هستي كه شايد در » بديهي«ه؟ تو مورد تنها هماني هستي كه بودي، تا حدي تغيير كرد! طرفدار ملعوني

دهي عمل كني؟ هرگز تواني متفاوت از آنچه انجام ميآيا مي! اندممكن» شايدها«اي؟ چيزي حلول كرده
  !از اظهار اينكه تو پيوسته متفاوت عمل مي كني خسته نخواهم شد

را در مورد اينكه رنجاند؟ آيا دانش مبهمي است كه مجبور خواهي بود نظرت چيست كه مي» زشتي«
آوري؛ امروز كني را به ياد ميدهي عوض كني؟ همواره آنچه فراموش ميآنچه در بر داري را رشد مي
پذيرفتن در آنچه باور نداري؟ حال اگر امروز ديروز باالجبار باور] روزِ[ممكن است روز جزا باشد؛ 

بدين . گرددوز اين جهان تخريب ميهر ر! است در همه صورت آنگاه فردا نيز امروز است؛ روز تباهي
  .اندترزندگي و مرگ وجود ندارد؟ اين مفاهيم از مضحك نيز پست!  علت است كه تو هوشياري

  دوگانگي وجود ندارد؟
بودن » خودش«پروانه از : بودن نيز آگاهي» تو«كني آگاهي و از تو از پروانه خوشحالي كه مشاهده مي

. »تو«آگاهي به خوبي و به همانندي مال تو است؛ يعني از تو بودنِ آگاه است و به همين ترتيب اين 
است؟ پس شما يكي هستيد و » تو«كنيد همان كه هر دوي شما احساس مي» تو«بنابراين اين آگاهيِ 

توانيد آگاه باشيد از آنچه چگونه مي! ترين چيز در جهان براي فهميدناالسرار و سادهسرّ: يكسان
- است متفاوت باور پذيريد؟ بنابراين اگر به پروانه صدمه بزنيد به خودتان صدمه زدهنيستيد؟ اما ممكن

كند؛ براي زنيد شما را از صدمه محافظت ميايد، اما باور شما مبني بر اينكه شما به خودتان صدمه نمي
كني انجام ده؛ باور همواره آنچه اراده مي! ايدآلود صدمه خوردهشود و شما محنتباور خسته مي! مدتي

ميل همه چيز را در بر مي گيرد، بنابراين بايد در همه چيز باور داشته باشيد؛ . ناهمساني خودش است
  .به نظر مي رسد باور حس عامه را در نظر نمي آورد! البته اگر اصالً باوري داريد

. گري همواره حاضرما شكنجهناخوشايند است ا» من«و » تو«اين خودآگاهي : شكي در اين مورد نيست
آيا اين مساله ترس نيست؟ از ورود به النه ببرها ! از همه نظر» نيازي به چنين بودن نيست«در عين حال 

؛ چه عمداً وارد شوي )ذاتي يا فرهنگي(ي صداقت است دهم اين مسالهو به شما اطمينان مي(ترساني؟ 
-هايي ميباكانه وارد النهدر عين حال تو هر روز بي!). آنيا پرتابت كنند و چه زنده بيرون بيايي يا غير 

  چرا؟. آييتر از ببران منزل دارند و سالم بيرون ميشوي كه مخلوقاتي مهيب

                                                           
1  Bedlam 
2  Mammon 
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  تمثيل
كشيم كنند كه ما نفس ميبا بررسي خواص ميكروب ها كشف مي. برنددانشمندان بزرگ به مرگ پي مي

احكام علم ! ويم؛ بايد هم اكنون مرده باشيم؟ ايمان داشته باشبايست نابود شو بر طبق احكامشان ما مي
مطمئناً ما را به مرض » اين تلنگر دانش«: تر ماشناخت مهم! كنندآنها شك را نااميد نمي. اندكامالً درست

و همچنين در عوض به ما قدرت تخريبشان را واگذار ! كنندو مرگي خواهد رسانيد كه ايشان ارايه مي
: »اراده براي قدرت«آيا اين ارزش اراده است؟ اين !  براي تخريب كه؟ چيزها جور خواهند شد!كنندمي

! ترين كاشفانشريف! بخشچقدر لذت! چقدر بزرگ كردن انتخابي تبعيض آميز! چقدر حافظ زندگي
رخش، ايد آذوقتي در علم خيسانده شده!  انتها ادامه دهيدبه اكتشاف گودال بي: اوه، شما دانشمندان

جوهر ) مفهومِ(اي زاده خواهد شد؟ مخلوقاتي جديد براي سيرك؟ جنايت را تندر خواهد زد؟ اميد تازه
چرا كه آن را در بر : بايست همواه لختي خود را براي استحاله به متضادش تكامل بخشدالوهيت مي

  !دارد

  استاد بايد آموزنده رنجور حماقت خود باشد؟

 .پس بايد با ترس جايگزين شود. ناي فراموشي تفوق و خداوندگاري استمفهوم خداوند همواره به مع
  ها؟

  رها نيست؛ لذت جوي نترس وجود ندارد؟» شرح حال خود«هيچ كس از . وجود ندارد» منكر خدا«

تواند براي شما زماني كه مفهوم، يادآور فراموشي است مي! مفهوم، فقدان واقعيت مسلم دروني آن است
به ) شما هميشه مناجات مي كنيد(كننده باشد؟ زماني كه مناجات] شتن داشتهدا[شانس واقعيت 

عجب معلق ! كفرورزيش مستحيل شد، آنقدر جذاب هستيد كه شنيده شويد؛ ميلتان خشنود شده است
  !ايفروتنانه

اي به توسط عشق، چه خداوند بوسيله ترس به عنوان استاد تصوير شده باشد و چه سكني گزيننده
اش و تعلل بدين خاطر است كه الوهيت همواره بالقوه است و توليد پيوسته. گارانيم ما هموارهخداوند

اين رشك استاد يا خالق؛ اميد نهايي براي متابعت در رفتار نيز، وجود است و . جاويدش، زندگي است
  !»زندگي«جريمه 

. اين است» مسلّم«: ت داردهمواره بر تضادش به عنوان مسلّمي يكسان دالل. مسلّم علمي وجود ندارد
پس چرا براي اثبات چيزي به عنوان امر مسلم خود را به دردسر بياندازيم؟ اين اميد پوچ براي اثبات 

كه خورشيد !) با رياضيات(اي را فريب دهيم؟ تو اثبات كرده» ميل«پس چرا . قطعيت، خود مرگ است
اي براي  آن تكانه-طبيعت ! ا اثبات خواهي كردبسيار ميليونها مايل از تو دور است؛ حال بازدهي آن ر

اثبات خواهد نمود كه !) به وسيله رياضيات و هرآنگاه كه خواستي( به زودي -تزهاي حقايق تو آنتي
يا اگر دوست داري، قاطعانه اثبات خواهد كرد كه خورشيد ميليونها و ! خورشيد اصالً وجود ندارد
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ترين خارق العاده! كردييل نزديك از آن است كه زماني فكر ميميليونها مايل دورتر يا ميليونها ما
ها و حشرات و شايد خودت اين امور مسلم و بسياري ديگر هم اكنون براي پروانه، شپش! متفكر
تر است؛ مال تو يا مگس خانگي؟ در نهايت اين ديدشان، افكار و حس چه كسي درست! انددانسته

 تو هم اكنون چنين هستي ولي هنوز آنها را بيدار  اينچنين بودي؟خواهي پذيرفت؛ زمانيخردشان را 
-بيرحمانه! افتخارآميزترين دستاورد! پيشرفتي متحيرانه! دوباره قدرتمندانه چنين خواهي بود... اينكرده

  .آيد بايد به دقت سنجيده شودهاي علم به دست ميپيشرفت و آنچه به وسيله سودمندي! ترين

ميل تو زندگي مطابق با ! دورنما: تو همواره چيزي هستي كه اكثراً آرزو داري: ورنمااي براي دانديشه
ارضا «هستي، » آن«تو هم اكنون ! ترين عاطفهاصيل! ميلت است و اين است كه همواره تصديق مي كني

  .مست آني! »چيز حقيقي«، »بدون ميل«، »شده

اينكه هرگز از «دبود متبسمي است كه همواره اين خودآگاهي بناي يا! وهمي جز خودآگاهي وجود ندارد
  !داردرا پاس مي» زندگي لذت برده ايد

ترسند؛ شمشيري است؛ از عدالتش همگان مي. ، فرمان براي اطاعت كردن است»اراده«خداوندگار 
اراده شما چيزي است كه فعاالنه باور . پذيرفتن است، فرمان باور»اراده«! استحقاق شما براي اطاعت

پيچيدگي » اراده«! كنيدكند شما فكر ميآرزو مي» آن«وقتي . خواهدايد كه باور را براي شما ميرفتهپذي
نام بهتري . اين اراده را آزاد بخواني يا نه، فراي اراده و باور، عشق نفس است. اسباب يك اسباب. است
ايي كه ارتباطي به باور ندارند تو آزادي به چيزه. كند باور پذيردآزاد است به آنچه ميل مي. شناسمنمي

] در خود[ اراده حقيقتي -ندارد ] در خود[اي حقيقت اراده! مشكل نيست» حقيقت«فهم . باور پذيري
» تواند باشدمي«! 1ندارد] در خود[ حقيقتي -اي است كه هرگز باور نپذيرفته »اراده« حقيقت .ندارد

اگر اينطور [آموزاند؟ پس را به ما مي» ي به چيزيااراده«ابوالهولِ خطير ارزش . قطعيت بالفصل است
 اگر اندك خطرناك است، علم اليتناهي چطور؟ -تر از دانش مطلق وجود ندارد اي سختمخاطره] باشد

  ! متعلقاتي نداردقادرقدرت 

تواني عدم امكان را تو نمي! ي ممكن است؛ آري، در رابطه با آنچه وجود داردعلم، شك نفرين شده
-زمان؛ اما چگونه تنبيه مي: شك، تاخير است! كني؛ هيچ چيز غيرممكن نيست؛ غيرممكن توييتصور 

  اي؟تو چه چيزي نيستي؛ آيا هرگز حقيقتاً پاسخ داده! تر از چيز ديگر نيستهيچ چيز صحيح! كند

 آوري؛ در برابر اشياء محسوسكني آنچه را به ياد ميستمگري تو بر خودت؛ پس پيوسته فراموش مي
اين قوا به تعدد . دهيكني و با باور پذيرفتن يا نپذيرفتن در برابر قوا مقاومت نشان ميمقاومت مي

                                                           
كند به نوعي منعكس كننده روش روشي كه نويسنده براي القاي جدا كردن مفاهيم حقيقت و اراده در ذهن خواننده استفاده مي 1
را قطع  ارتباط اين قايل شدن تمايزي دوجانبه است كه صرفاً رشته. اين آن نيست و آن اين نيست: است» هيچكدام-هيچكدام«

  .]م. [نمايدنمي كند؛ بلكه آن دو را مستقل مي
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 در يك. آيندآنها به اراده در زندگي مي: پاياني عدد يك هستندو به بياي اتمهايي هستند كه هنوز نديده
آيا به جز دستور زبان خود، : كنيگزيني؛ دانش را از طريق آنها تكلم ميزمان تعداد اندكي را برمي

من به ! فهميگويند را مياز كلمات خودت بلندتر سخن مي] و[داني چيزهايي را كه از خود نمي
  .پذيرممعرفت قادر باور نمي

تواني به آزادي باور پذيري گرِ هميشگيِ خويش است تا باوري متفاوت پذيرفته شود؛ نميباور، وسوسه
باور داشته باشي اما نيازي نباشد با » حقيقت«تواني به شده باشي؟ همچنين نميمگر اينكه از باور آزاد 

هاي من به ها و حتي افراساين افراس. نيست» هاروش«روشِ زندگي از طريق . خود مصالحه كني
ها انسانِ غم! ممكن است زماني سرخ شوم. دهد با ادراك من برابري جويدمريدان خودگمارده اجازه مي

اي از ممكن است دوباره به خودم يا تو بياموزانم؟ نه به خاطر هديه: من آموخته ام! ر استآموزگا
قادر كسي است كه نياموخته ! استادي، مساوي آموختن است؛ مساويِ از ياد بردن پيوسته است! بهشت

  !تنها قدرت سازش را دارد: و قدرتمند طفل است

سازي مي توانيم از تكامالت اجتناب ناپذير مفهومچگونه «: ها مي پرسنددارترين احمقحال غلط
ها ها و وضعيتها، انسانپاسخ من بر تمامي طريق» اند؟بگريزيم زماني كه همگي در آبستي مداوم

زماني كه ذهن پريشان است، ظرفيت . باشيگوش ده اي خداوندي كه هستي، خداوندي كه مي. رواست
-، ضمير، نظاره»هيچكدام، هيچكدام«وسيله آن وضعيت ساده شود؛ به مورد نياز غيرممكن شناخته مي

ميل در وضعيت عارفانه » چگونگيِ«و » چرايي«! دانداش ميگردد و همه چيز را دربارهگري خاموش مي
با ! كند كه وضعيتي شيري است، مغذي ترينقرار دارد و حس عامه اثبات مي» هيچكدام، هيچكدام«

اما آيا هرگز . ])نيز[و دوست من، تمامي مال تو (هايم از آن بيرون آمده دهكنم، تمامي ايآنكه لودگي مي
  .بينداي كه ديگران را در برابر خويش قادر ميام؛ گناهكار ديرينهتنبل بوده

  وضع مرگ
گي بر آنها شوند؛ هيچ مرگ يا حيلهبا مقاومت، يك واقعيت مي. مفاهيم متداخل نفس قابل كشتار نيستند

در رحم ] و[شوند مردگان دوباره و دوباره متولد مي. ه؛ بلكه تقويت انرژي آنها بوده استفائق نيامد
بيني زوال است در زماني كه با عدم مقاومت، قهقرا اجازه بلوغ دادن، پيش] ينتيجه [.خوابندوجدان مي

 عدم از آن مفهوم ضابطه. سوي سادگي اوليه است و گذر به سوي اصل و يگانگي بدون مفهومبه 
  ». خود را محظوظ كن-اهميتي ندارد «: زندمقاومت جوانه مي

بيايد؛ به » من هستم« به دنبال مفهوم - به دليل دستور زبان خود -بايست لزوماً مي» من نيستم«مفهوم 
تشخيص درد بدين ترتيب بر مفهوم . آيدهمان اطمينان كه در اين دنياي محنت شب به دنبال روز مي

با اين دوگانگي بگذار همواره خنديدن را به خاطر . د و بدين ترتيب تمامي مفاهيملذت داللت دار
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سپارد، همه چيز را تصديق نمايد و در برابر هيچ چيز مقاومت ننمايد؛ آنگاه تداخلي وجود ندارد و به 
  .همين ترتيب ناسازگاري يا اجبار

  سازي بوسيله نمادگرايي روشنروگرداني از مفهوم
از . جنسي داللت دارداين، دوباره بر بي. گذرملت دارد، از اينها به وسيله دوجنسي ميمرد بر زن دال

مبهم است، » هيچكدام«همچنان اگرچه يك . گذرممي» هيچكدام«ها با يك اصل تمامي اين وضعيت
-ديگر داللت مي» هيچكدام«كند و دوباره بر يك واقعيت تصور كردن آن ملموس بودن آن را اثبات مي

  .1ندك

. سازي گذشته استآن دو، وضعيتي است كه ذهن در آن از وراي مفهوم» هيچكدامِ-هيچكدام«اما اصل 
نيازي -مهم نيست«به وضعيت » من«اصل . تواند متعادل شود چرا كه تنها بر خودش داللت داردنمي

بدين . به جز آن و وراي آن چيز ديگري نيست. رسيده است و به هيات مرتبط نيست» نيست باشد
بدين ترتيب به تنهايي : نشدني است و نيروي تخريب داردتخريب. ترتيب به تنهايي كامل و ازلي است

انكار . بدين ترتيب روحِ خلسه است. آيداز طريق آن ايمني از هر غم مي. آزادي و وجود حقيقي است
ه كيا است؟ زماني كه بدان يقيناً منزلگا. گيردي كه نشان داده شد در آن پناه مياوسيلههمه چيز به 

باور كن كه حقيقت . باشد، رهايي غيرمشروط ما از دوگانگي و زمان مي)حتي نمادين(نايل شد حصول 
به سرعت خود را تخليه ) عدم لذت(باور، آزاد از همه چيز جز لذت، كارما از طريق قانون . داشته باشد

ند حلول كند؛ بدون تاواني از غم؛ هر خواسته، تواي فراي زمان قانون جديدي ميدر آن لحظه. كندمي
، »نيازي نيست-مهم نيست«قانون جديد راز .  به وسيله قانونش خشنودكننده شده است2خشنود؛ او

»3كيش آن است» خود را محظوظ كن«نامتعادلِ عارفانه خواهد بود؛ » التزامي وجود ندارد.  

تواند حقيقي خواهي باور پذيري ميانقياد، آنچه ميبدون . تواند وجود داشته باشددر آن روز تعمد مي
دهي بر من هاي پوششحقيقتي كه به وسيله تمامي سيستم. گرددبا اين تقليد محظوظ مي» 4او«. باشد

اين، دانشِ درخشانِ لذت رسانيدن به . نيافته است؛ كيا، سعادت عظمي اما خود پوششمكشوف گشت
  . نفس به وسيله شناخت، روانشناسي خلسه با عدم مقاومتنفسِ خود با توافقي جديد؛ هنر عشق

                                                           
روند و براي شرح بوسيله اينها در الفباي مقدس فراتر از اين مي. هاي جنسي ابتدايي معيني شباهت دارددوگانه بودن آنها با اصل 1

  .گردندكلمات و دستور زبان معمول بسيار غامض مي
  ضمير 2
  .شوداغنا به وسيله تكثير در اين با نگاهداشت، آزاد نگاه داشته مي. كوشدباور همواره در نفي مي 3
 .گرددمي» مطلق«، ضمير، اكنون »او« 4
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  آيين و افراس
كش، نفس عميق كشيدن در حال تعمقي كاهالنه درازكشيده بر پشت، بدن نشان دهنده وضعيت خميازه

گر فراموش كردن زمان به همراه چيزهايي كه ضروري بودند؛ انعكاس. متبسم؛ اين مفهوم وضع است
  .يافته استراي زمان است و ارزشش وقوعلحظه ف. معناييشانبي

خورده و كشيده به ايستاده بر نوك انگشتان، با بازواني صلب، پيوسته در پشت به وسيله دستان، گره
خستگي و ها به انفجار برسند، آمده، نفس كشيدنِ عميق و متشنج، تا گيجي و حسمنتها، گردن كش

  .دهدبه دست ميپيشين ] كار[ظرفيت براي 

اين معموالً (چشمانت را ببيند . شده را نشناسيه شدن به انعكاس خود تا محو گردد و خيرهخير
شود كه ديده مي) ضربدر در تبديالتي غريبهمواره يك (نور . و تجسم كن) افتدغيرارادي اتفاق مي

راني به اين احساس بيك. بايد نگاه داشته شود و هرگز اجازه داده نشود كه برود تا تالش فراموش شود
اين بايد پيش از . تواني برسياش نمي كه به كرانه)بيندرا ميكه شكل كوچك (دهد ميدست 
  .گويدشود، دانشي است كه به تو علت را مي احساسي كه حس مي.پيشين تمرين شود] كار[تجربه 

پديد [ با تعلق ]كه[ناپذير خود از طريق آن از تاخير پايان.  استي خوديافتهوضع مرگ، ضرورت شتاب
پذيري؛ در تنديِ عدم قطعيت: شودگريزيم؛ ضمير همانند برگي در بوراني درنده جاروب ميمي] آيدمي

چيزهايي كه خودآشكارند ديگر مبهم نيستند؛ در . گرددخواهد رخ دهد، حقيقت آن ميآنچه همواره مي
ن با زندگي كردنِ آن بدان؛ پايان گردد اين را نفي تمامي ايماحين اينكه با اراده خود محظوظ مي

اين . باور، وضع مرگي مثبت؛ همه چيزهاي ديگر همانند خواب، وضعي منفي. دوگانگي خودآگاهي
ضمير، . اي را بيدار كنيمايم و بايد جسد مردهپيكري مرده هر آن چيزي است كه ما بدان باور پذيرفته

:  وضع مرگ و اصالتش را در نفي قانون بشناس.جويد مي1تحت انقياد قانون در خواب و مرگ، ماندي
اما او از ... جهان در آن روز سوگواريِ تهي از اشك به خاكستر تقليل خواهد يافت. عروج از دوگانگي

چه چيزِ بيشتري . در آن آزادي استلزامي نيست! ترين انسان؛ بداقبال»من«و چه چيزِ ! گريزدداوري مي
هاي تمرين. ه جاي مصالحه با خود، گناه بيشتري مرتكب خواهم شدتوانم بگويم؟ در اين صورت بمي

اند اما اشاره كننده به اهداف في نفسه بيهوده.  به ناشمردني بودن گناهان-نياز زيادي وجود دارند پيش
تا ميل  ]است[» هيچكدام-هيچكدام«به ) گناه(ها سازيوضع مرگ در تقليل تمامي مفهوم. باشندغايي مي
ماندي باور؛ بازيابي جنسيتي جديد و عشق نفسي همواره اصيل، . رسانيدن به خود ارضا گرددبا لذت 

اوليه به وسيله تمركز ذهن بر ) يا باورِ(  خالء.گرددانه تحصيل مينه طريقي ديگر آزادبدين طريق و 
 غيره به اي از تمامي چيزهاي قابل تصور، عينيت يگانگي و دوگانگي، آشوب و همساني و غيره ونفي

دريافت كن و احساس كن بدون نياز به يك تضاد؛ . اكنون آن؛ نه در انتهاآيد بلكه با انجام همدست نمي

                                                           
1  inertion 
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اش ادراك كن؛ از طريق فراخواني از طريق تضاد رنگي] يا[نور را بدون سايه . بلكه به وسيله منسوبش
قانون . تگي ناپذير و دقيق باشداحساس خنده در زمان خلسه در يگانگي و با تمرين تا كه احساس، خس

-بايست در يك لحظه از صدها لذت بهرهكسي كه مي. شوديا واكنش با درخودآوري، درهم شكسته مي

. دهد بلكه افزايشي عظيم رخ ميشودفقداني بر وي حاصل نمياش فزون است مند گردد، هرچند خلسه
. او از مقصود بزرگ پيروي كرده است.  برسدبگذار آن را متناسباً روزانه تمرين كند تا به مركز ميل

بدين ترتيب باور و نطفه . تمامي احساسات همانند اين بايد در زمان صدور، توازني بيابند تا يكي شوند
با اشراق، آن چيزي نيست كه نتواند قابل شرح . گردندسازي، ساده و كيهاني ميبا بازداشتن از مفهوم

من ام كه از كودكي بر اكنون رازي با اهميتي كالن بر شما گفته. يابمميمطمئناً در خلسه خرسندي . باشد
] جايگاه[ترين  باور، فرد براي زيستن در درونيءساعيانه بر خالحتي با جهدي . شناخته شده بود

دانند واقعاً به  در ميان مردم اندكي مي.باشد ايشان به اندازه كافي كيهاني ميديگران و لذت جستن از
اش را بگذار با معلوم نمودن باورش آغاز كند تا كه اراده... داندچه كسي مي. باور يا ميل دارندچيز 
شان كنترلي بر آنها نيست چرا كه اراده و در دوگانگي. با موجوديت دوگانه، آنها در ميل يكسانند. ببيند

 از آنجايي -ن وضعيت در اي. دهدباور همواره در تضادند و هر يك ديگري را به كمال خود شكل مي
  .شان كندبگذار يگانه. گردديك پيروز نمي هيچ-كه شادي، پوشيدگي غم است 

  ي زاده شده از خودهيپنوتيزم راكددشمنان تيره
شود يك به يك باور طبيعي، شهودي است كه با باور از طريق آنچه واكنشگر و حكمفرما تجربه مي

ا از طريق احساس معين خود منسوب نمايد كه به وسيله آنهايي بايست خود رهر چيز مي. كندمقابله مي
- اند قوه اقناع و بازداري خود را از دست ميناموزونشوند و آنهايي كه متوافق هستند تحريك ميكه 

تواند به سوي غالب اعمال ما مي.  بدين سان باور با عملكرد خود براي شما محدود و معين است.دهند
 كه با عادت در تضاد است؛ اطاعتي به جزميت ذاتي كه  شوديابيريشه)  هدف آزاديبه(ميلي ناخودآگاه 

  ارتكاب يافته1در برابر اخالقياتي پايدار) در زندگي پيشين(پيش از اين ي كه »نيك و بد«اعمال بر 
-داد شانس، ابرازي به صورت ناگهاني، غيرارادي، خودبههايش بسته به رخالعملعكس .استاستوار 

شده است دروني بقيه به علت افراس سنتي اخالقي متعارضي است كه  .تعمدي و غيره دارنددي، خو
در منشا خود، . )نمايدبندي ن عكس العمل را پوشش داده و زمانتا ايباشد ميشده كه تا حدي اقتباس(

نمودن لذت به براي بيشينه ... مفهومِ چيزي كه بدان سو، به تعارف، نيك و بد در نظر گرفته شده بود
،  با خدعه منشا روحانيتطبيق داده شده. زدهصوري به نمايش گذاردنِ ميلي وحشتسازش وسيله 
اين (مانند ها معتبر مي هر دو براي همه دوران- هستند جزاي سرپيچي و اطاعتهاي آن پاداش انگاره

اما هرگز آنچنان .  استسازيآميزي از قوه مفهوماين بينش اخالقي، مضحكه اغراق). دنيا و ديگري
                                                           

  اخالقيات ابتدايي يا ترس از عدم لذت 1
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. گردد و غيرهكامل نيست كه به هيچ ترتيبي آزادي عمل تغيير در اختيار گذارد؛ پس، از تكامل مفترَق مي
آوايي مطلوب، دهد و از سر نياز به بقاي خود و همو اين جدايي هرگونه سودمندي را از دست مي

نيت با سرپيچي از فرمانهايش براي سوء. ايه دهدآورد تا ارتباطي اراي به بار ميتناقضات يا  پيچيدگي
دهد؛ يا ما هم زمان با تخريبي در بينش اخالقي، بهانه يا دليلي براي انصافيش را به ما نشان ميتوجيه بي
-معموالً چند گناه نابخشودني نگاه داشته مي. (داردسازيم كه ميزاني از عدم تجانس را روا ميگناه مي

هاي عرَضي را روا گرايي جعلي است كه بهانه، يك استداللاين اعتراف منفي). نوشتهقانوني نا و -شود 
يك فرد در . فرايندي از خودفريبي براي ارضا و به طور خالصه ترغيب خودتان به نيكويي... داردمي

رف شويم كه متعاسازيم يا معترف نمياي جز عشق نفس دارد؟ ما اخالقياتي را نميميان ما چه بهانه
. باشد، خود را معطوف به رشد نمايد، و ساده بماند كه سرپيچي بدون بهانه يا تنبيه را مجاز شمارد

طبيعت در نهايت آنچه . وضعيت مسايل ذهني شما هرچه كه باشد انجام اين امر عاقالنه و عرفي است
-يل اجازه سرپيچي ميما با وابستگي دائم به يك بينش اخالقي به م: نمايدكند نفي ميرا كه تاييد مي

اما ميل به طور . كنيبيشتر محدود نمايي بيشتر گناه ميهرچه . انددهيم؛ ميلِ آن چيزهايي كه نفي شده
 ).و به اندازه كافي ضعيف(پس ميل تضاد خويش است . كندي را طلب ميغريزه اخالقمساوي حفظ 

 تو كاري ندارد، به مفاهيم اخالقي ثورِ زمين مدت زيادي است كه به وجدان ناپاك. ترسي نداشته باش
  .رسدميكروب به تنهايي بدون ترس به نظر مي. راكدت

  )خود را بشناس(پيچيدگي باور 
هايي است كه با شناختي از طريق كشتي به مفهومي از زمان نهايتاً ماهيت باور مساوي تمام امكان

. صحيح نيست پيشگويي استپس آنچه مرتبط با زمان نيست صحيح نيست و آنچه . شودصحيح مي
باور براي .  داردداللت نامربوطفكر يك چيز بر امكان مفهومي ديگر به همان اندازه متناقض، اما نه 

وضعيت باور، نفي يا تحديد نمودني است تحميل شده بر . است» چيز«بيشتر متقاعدآميز نمودن يك 
و پرورشي است براي مستثني نمودنِ پذيرفتني بدين شكل، در اصل تمركز باور. ظرفيت نيروي حيات

آميزانه شود يا مردود را فريبمورد داللت به وسيله اتخاذ فرضيه يا ايماني كه ناانديشناكانه منعكس مي
  .حقيقت، صحت ضابطه نيست. كندمستدل مي

كند اما اعوجاجش را مجاز مركز باور، عشق براي نفس فرد است كه محيط را به هدف ارضا تصوير مي
تواني از مركز اما تو نمي. اشتياقي براي پنهان گشتن نسبت به ميلِ خود. دارد انكار را برانگيزانديم

حال اين امتناع با باورپذيريِ . تر شودتا از بنيان ناآگاه) پذيردباور مي(شود پس تكثير مي. دورتر روي
اولين شرط براي تمامي آنهايي آنچه شخص باور دارد و دقيقاً در زماني كه شخص باور پذيرفته است 

گردد، مردي كه عاشق است به ناچار دروغگو مي. است كه به هر اندازه و به هر معنايي ميلي دارند
حقيقتاً «تواني به يك چيز تو تنها مي... دانينتيجه را مي. خودهيپنوتيزم شده با پيرايشات بيمارگونش
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؛ بنابراين متصور براي )1آنچنانكه حقيقت مي كُشد (اش ذاتي است، در عين حال پيچيدگي»باور پذيري
» چراي«براي شرحِ . مفهوم، اجبارِ خودش است] اين[گيرد كه تصور ياد مي. كندهميشه ادامه پيدا مي

چگونگي عشق ورزيدن نفس با خودآگاهي كامل، . بايد از اشتقاقش گذر كنيم) يا هر چيز ديگر(باور 
-ا اين قانون دوگانگي را در تمامي فرايندهاي باورپذيري خود تقليد ميبدان سو كه م. اش استوسيله

سازي تخطي كرده چه كسي از قانون مفهوم. باشدرسد نميكنيم، اين امر بدان سادگي كه به نظر مي
كند است؟ چه كسي ترسي ندارد؟ با اين وجود با اين گناه است كه علمِ آنچه قانون اساسي را معين مي

اجبار يا توقع نااميدي داشتن در زمان ميل، موقرانه وسيله تعيين فريب آن است؛ ]. ودشروشن مي[
فراي اين چيزي خودسرانه است، متوقف . دهداي كه به تنهايي شانس بررسي را به دست ميخودآگاهي

 ظرفيت دليل، باور است؛ باور ترس از. تنها نفرين عواقب است» دليل«شونده، مقدر قانون؛ تقليد آن با 
تاخير . هاي خلقت نيستي؛ جداي از امكان خالق بودنباشد؛ ايماني كه تو حتي تمامي شگفتيفرد مي
باور . باور آزادي نيست. باور به خوبي عداوت وحشتناك نيروي حياتي را دريافت مي كند...  است

: عيت در جايي باشدتصور كنيد واق. گيردكند؛ پيشرفت از پسرفت ريشه ميتجربه الزم خود را خلق مي
ايمانان به خداوند، آه، اي بيش. و باور شما ممكن است براي سكني گزيدن آن بسيار كوچك باشد

زماني كه مرگ . انسان احمق، باشكوه را در آزادي بپرست! اَه! پرستش نفس را نيز در آن ادغام كنيد
يده آنها چيست زماني كه پژمردگي شود ايمان به خداوند و ميل به زن نجاتت نخواهد داد؛ فانزديك مي

گردند و جسم مورد انزجار است؟ و زماني كه واقعيت شناخته شود فايده دانش و و تباهي آغاز مي
-بايد پيوسته قرباني گردند و راست]  ِمتعال[نفس را بياز؛ مفاهيم قادر نيكوكاري چيست؟ شمشير 

  .استفسار قرار گيردبايست مورد كرداري مي

اش بر وي تحقيق العادهبا هدايت خارق» نفس« طبيعت حقيقي خود را مطالعه كند، هركس اندكي
ها آميزترينهمانطور كه تمايل شهوت. تواند هرچيز را بدون رنجاندن اجبار كندوي مي. خواهد نمود

. شود، اخالقيات و ايمان نيز در مقابل سعادت كامل چنين هستنددرمقابل عموميت و مرگ متوقف مي
زماني كه ميل بدون ترس باشد و زماني كه ميلِ به : ي از حقيقت از خلوص عشق متولد مي شودنظر

آتشي كه همه لذت است، بر حسب اراده اش برطرف . زماني كه فكر آكنده از بينش است. تصرف ندارد
ز زماني كه باورپذيري تهي از ايمان است؛ و عقيم ا. مي شود؛ او جاذبيت است؛ مركز توجه زنان

تنها زماني كه ترس در هيچ شكلي وجود .  او است فناناشدني-خداوند ] مرتبط با[دربرگرفتن مفاهيمِ 
براي ايشان خطري در غفلت وجود ندارد، تبعيضي . وجود دارد) آزادي(ندارد تحقق عينيت با واقعيت 

درك مالمت تا زماني كه . ترين اشتقاق آگاه است ترس وجود داردكوچكبراي كسي كه از . نيست
كسي كه هرچيز را كه درك . آزادي وجود ندارد: زند است كه جوانه مينفس يا وجدان داشته باشد، درد

 فراموش كردن ]با[با باورپذيريِ بدون احساس پريشاني؛ . افتدگناه ميكند، به كند باور مييا تصور مي

                                                           
 .كشد حتماً مي]باشي[و زماني كه ترسيده  1
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دآگاهيِ عدم مقاومت است؛ افقي گيرد و خومفاهيم خارجي و داخلي، او همه چيز را نفس در نظر مي
، عاشقانه گون، پستانها و رانهاي زنان زيباسو و دهانهاي غنچهستارهبا ديدن چشمان . او آزاد است: ندارد

-و استخوان سوخته شما پس از شكنجهتصور كنيد آنها صرفاً گوشت شويد؛ اما اگر بترسيد، متعلق مي

اسي اخالقي نيست؟ با عدم باور به تمامي چيزهايي كه فرد باور آيا افر... »نفس«اصله بين ابديت و ف. اند
ل به اندازه كافي و، اص)»هيچكدام، هيچكدام«با فرايند (اضطراب  باور نپذيرفتن دارد و ساعيانه و بدون 

گيرد و شما آزاديد در آنچه ايد را در بر يشه بدان ميل داشتهگردد كه آنچه همساده و كيهاني مي
گيرد و به جز خلسه تصاحبش از آنچنان قدرتمند است كه اجازه نميميل . باور پذيريد باشدغيرممكن 

سوزد همانند يتواند مستولي گردد؛ به تمامي م در مقابلِ آن چيزي نمي.بيندآيندي صدمه نميپي
» ديگري« نويددهنده چيزها به نيابت چيز  حماقت قديميِ-سلولوئيدي كه در آتش افكنده شده باشد 

آزادي بهشت دم دست است، طريقت، حقيقت و نور؛ اما هيچكس جز من جرات ندارد اين را . تصورم
آناني كه بيش از حد در . قيد جادويي است؛ اراده من، بي»نفس«در حقيقت تنها منم . خودش بگويد

  .اند تا حدي با اين احساس آشنا هستند، هرچند ممكن است ضعيف باشدطبيعت خود زندگي كرده

   نفسشگفتاري بر عشقپي
نياخته با شش ترين، فراي ميل، دستهستي، متعال در آزادي، مطلوب» آن«تو ! بگذاريد صادق باشيم
ها وهمهاي گريزانِ حس. كند پس شايد مرگ با ميل برداشت كندجنسيت كار مي. مستغرقان در حيرت

آتش جهنم .  آن كنترل و مطيع كنياي آنها را به وسيله كه آموختهاييدارخطرناكند؛ به علت راستكر
هاي كيفيات آن با يك را با تمامي امكان ؛ و زماني كه ضمير»پنداريمي«سوزاند چرا كه تو مي

تو آتشي و در . كندشناختي، صدمه زدن را متوقف مي» هيچكدام، هيچكدام« همانند فرايند باورپذيري
؛ چرخه )كندبه طور متفاوت يا غير از آن تفاوتي نمي(» اياراده كرده«چرا كه باور را ! سوختهعين حال 

كند؛ پس يك روز بايد متفاوت باورپذيري و آتش ديگر صدمه رود و همواره وادار ميباور پيش مي
  اي؟ طرق ديگري براي صدمه زدن به تو وجود دارد؟ آيا نجات يافته-نخواهد زد 

هستي؛ كه ممتاز ) كيا(» آن«ود ندارد كه تو اي وجدر آن وضعيت كه نيست، به هيچ معنا خودآگاهي
فراي زمان، » آن«پس . علت تكامل نبود» آن«ي آزادي وجود ندارد؛ وسوسه: است، فراي حيطه تعريف

هيچكدام، «خودآگاهي يا ناخودآگاهي، همه چيز با هيچ چيز و غيره است؛ اين را من از طريق 
- با پس» آن«شايد . هوم است؛ همواره آزاد به همه معنادانم كه به طور خودكار فراي هر مفمي» هيچكدام

انديشي پيوسته مبهم نباشد و به مدد معصوميت، سربسته حس شود؛ اما چه كسي چنين معاني ساده را 
همواره : باشد» هيچكدام، هيچكدام«نشدني ي حسگرددكه خلسههرگز ادراك نمي» آن«فهمد؟ مي

يقين دريافت يا تجربه در يقين خودآگاهي هميشه عدم . يگانگيحاضر اما پنهان با فرسودگي در چرخه 
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: كندهر وضعيتي است كه ممكن است در آن باشد؛ شك مدام، ترس، درد، زوال و مشابه آن را انشا مي
  .علت تكامل، عدم كمال ابدي

اشتياق به سوي . به موقع خصومت، ميل روحاني به كشندگيِ ميل جسماني است! اي ميل، گوش ده
-اي منتظر بهرهاي از اميال مرگبار است؛ بدين ترتيب خرد ارضانشدهبه دليل بزدلي درون، شبكه» متعال«

چگونه يك . ميل نهايي وجود ندارد: خرد نهايي وجود ندارد. برداري است تا تكامالتش را رنج دهد
  !انندپايتواند پايان يابد؟ آيا هرگز امروز پايان يافته است؟ اين چيزها بيچيز مي

در چيست؟ كدام » سعادت عظمي«شخص به چيزهاي اين دنيا ميل دارد؛ اما تفاوت ميل داشتن با 
 خالق است؟ آيا تو از اراده خالقتر است؟ كدام بيشتر مطلوب تر است؟ كدام نزديكخودخواهانه

كني، ر مياطمينان داري و آيا از ميل خود مطمئني؟ آيا زماني كه با عالقه، محتويات درونت را تصو
  خالق هستي يا فقط خودت؟

اين . آري، عكس. خواهي بود]  ِآنها[تمامي اين اميال هر چقدر قدرتمند باشند؛ تو يك روز متسجم 
اما نه با دوربين ) بي كلك(هاي روحاني خواهي داشت چيزها هم اكنون وجود دارند؛ بسيار زود عكس

برخي ارواح : انديشهيك پس. اره احمق قديمي استپيشگام، همو. اكنون استفاده مي كنيعكاسي كه هم
  .ميكروبها: اندبرداري شدهاكنون عكسهم

  !آيا هرگز از آرزوي اساسي خالصي داري؟ باور ميل ابدي است

ميل ستم خودش است؛ زنجير اسارت دستي تا در دنيايي ناشناخته كار كند؛ هيچ چيز هميشه مرده 
 موقعيت متناوب است؛ مدتي طوالني بدين باور -شود  رعيت ميميرد؛ ارباب،نيست و هيچ فكري نمي

استهزاي تمامي اصالحات يا ! ترين قضاوترحمباشد با بيهاي تو مياي؛ اين در جسمِ نسلداشته
  .وارونگي ارزشهايت

  رحم نوظهور نيست؟گي، آيا رهايي در دانش كارفرماي بي هميشاين نفرين و كفر
هاي ما  هميشه خونين نبوده است؟ آيا لذت خون خود آغشته نيست؟ آيا دنياهاي ما تمامي بهآيا بدن

- كه هنوز دروغ را نمي نيست؟ اوه دروغگويان مصمم؛ شماييجز درنگي براي نوشيدن خون كشتار

  !شناسيد؛ ممكن است اين حقيقت باشد

اي است از  اوليهت؛ پس همه چيز نهايتاً مطلوب است و نامطلوب؛ ميل همواره پيشگويميل اسضمير، 
انسان از خداياني كه . رودهزاره خواهد آمد و زود مي. نارضايتي دهشتبار پنهانِ الف همواره حاضرش
همان خواهي . نارضايتي بزرگتري وجود خواهد داشت: همواره تصور كرده است بزرگتر خواهد بود

  !بود كه هميشه بودي اما ممكن است در هياتي متفاوت باشي

] آن[كند؛ و درنگ در ناشناخته و ميلِ ناگزير سقوط مي ملت؛ هرچقدر پوچ يا خرسند بييك شخص يا
  ! هر موقعيتي-كند ها ذره ذره مصرف ميوي را از طريق آن موقعيت
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، مطلوب  جاودانه،گردد؛ اما زماني كه آن را محقق كرد آيا آنيلِ جانسپارانه در ميل استوار ميذهن با م
آنگاه مفهومي كه ! در بهشت پايت در زنجير خواهد بود). اي چند ميليون ساله دورهيا حتي براي(است؟ 

. حذف كن» هيچكدام، هيچكدام« آن را با - خالص است يا ناخالص يا كمالي دارد را حذف كن ،ميل
 -   ميل است -يا تحقق در يك همسر » هيچكدام، هيچكدام«حتي اگر ميل براي فرسايش ميل است با 

آن وهم را كه . حذف كن» هيچكدام، هيچكدام«بدين ترتيب ميل را در هر شكل با . پايان آنتكامل بي
ها را به تمامي مفهوم). ي نداده استاين مفهوم هرگز نتايج مفيد(روحي است و ناروحي حذف كن 

  .همان ترتيب حذف كن

ي در روياها وجود دارد، چنين در اين دنيا يا حت» اسارتي اجباري«تا زماني كه اين عقيده باقي بماند كه 
 به آزادي در آزادي با مراقبه بر وضعيت يا دنيا را در هر اسارات و آزاديمفهوم . اسارتي وجود دارد

  .حذف كن» هيچكدام، هيچكدام«وسيله 

 كه مكش ي كه زمان- ي با ظن قوي حت- اثبات كرده است ي به خوبيآشام خونميداني رابطه منيدر ا
-  گماشتهلهي به وسنكهي از احتمال اي سوا1يآشام خفاشان خونلهي كار به وسنيرسد، ايم انيخون به پا

  ! انجام شده باشد انجام شده استي انساناي ي الوهيا

 بس فراي خرسندي؛ خالئي ،ترين ضابطهكيايي كن، عالي» يچكدام، هيچكدامه«بدين سان ميل را با 
  . و به آنچه اين هستي بر آن متكي استدهدرا به حس عامه تقليل مي» همه«كه واسع 

هيچكدام، «به هيچ چيزِ داخل اين كتاب باور نپذير و مفهوم » هيچكدام، هيچكدام«بدين سان با 
 محظوظ ييا نتيجه» غيرضروري«مرخص كن و باور پذير كه » هيچكدام، هيچكدام«را با » هيچكدام
  .»مهم نيست-نيازي نيست باشد« خودت است؛ چرا كه نمودنِ

از و نه چيزهاي مورد باور، باور مي پذيرد؛ » اراده«به عنوان حقيقت » در همه زمان «،يك شخص بدين
  .پايان هستندبه وسايل بيتكامل وسايل رسيدن به يك پايان به معناي آنجا كه 

-تواند به مفهوميزديگري وجود ندارد؛ پس چگونه ميترين سادگي، شروع و پايان معرفت يا چدر عالي

  ؟سازي يا هوش مرتبط باشد

  ي اخالقيلتيعشق نفس به عنوان افراس و فض
ارزش يك افراس اخالقي در آزادي آن بر . زماني بيان، لذت بردنضابطه عمل، آزادي حركت است، بي

ترين و ترين، خالصترين چيزها در جهان كاملآيا ساده. گيرمترين ميسادگي را باارزش. سرپيچي است
معرفت دقيقاً . آورترين نيستند؟ درعين حال منبع معرفت استچيزها و خواصشان شگفتترين معصوم

                                                           
  .]م[دهنده يك ميل در سطوح ناخودآگاهي به عنوان نمايش 1
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آيا اين كمال نيست؟ اعمالي كه با . محظوظ نمودن خودم در عشق لزوماً بدون بهانه. خوشي است
توانند اند آنان كه مياندك. ادراك ظاهر خواهند شدمقصود بزرگ مطابقت نشان دهند، ژرف و غيرقابل

آزادي از الزام . چي كسي هيچ خجالتي ندارد؟ خلسه در خشنودي مقصود عظيم است! ن نايل شوندبدي
... قانون وابسته به دو است، دو بيشمار است، ميليونها. قانون، تحقق با خود خواسته، هدف غايي است

بدي آماده براي ا... گردد و نه مجبور يا مطرحدوم تحريك نشود، اول مصمم نمي. قانون پيچيده است
تواند بودن محرك واگذار نمايد؟ تنها كسي كه كدام انسان مي. شو؛ به سادگي رجوع كن و آزاد هستي

قصد داريم چه چيز را به عنوان نفس در بر گيريم؟ .. تغذيگي استخوبي اعلي خود. جنسيت كامل دارد
تواند بدون  انساني ميچه. كند بدون واگذار كردنبخشش كامل بدين سان تمامي منافعش را كسب مي

زماني كه ايمان برچيده شود، وظيفه . اي براي انجام نداردترس ايمان داشته باشد؟ تنها كسي كه وظيفه
كدامين . آوريمما بدون گناهيم و تا ابد عشق بلعنده را تاب مي. شودهاي اخالقي برچيده ميافراس

-زماني كه آموزگاران نا.  يادگيري را زدوده استتواند به قطع بداند؟ تنها كسي كه نيازمنديِانسان مي

... جو نيست و اصلي براي تشريح ندارداند كاربرد يادگيري از ايشان چيست؟ خردمند ستيزهرايهم
تواند منبع معرفت كدامين آموزگار مي. ايشان در عوض خاموشند همانند نوزاد تازه متولد در حال تغذيه

توانم بدون شناسم و ميدانم؛ من منبع را مي كه من بدون آموختن ميرا نشان دهد؟ بدان علت است
آموزگار حقيقي دانشي . تجربه، تكرار خود: دانش تنها تفاله تجربه است. يادگيري درسها را نقل كنم

با آشكار نمودن بينشِ وي، او را همانند يك بچه . اش را نشان مي دهدكارد بلكه به وي فيض عاليهنمي
گيري با نشان دادن منبع معرفت، پيش از ظهور سپاسگزاري يا عاطفه كناره. كندي هدايت ميبه ضرور

آيا اين مسير بهشت نيست؟ آنكه به پشتوانه . خواهد بارور شوددهد وي آنچنانكه ميكند؛ اجازه ميمي
، غفلت كند؛ اما شك كندكند از وسعت آن آگاهي ندارد و سهل عمل ميطبيعي نبوغ خود اعتماد مي

هراس نيست بلكه بزدلي در او ديگر بي. شودشك در خاك بكر بارور مي. كنددرنگ تصاحبش ميبي
انديشي است؛ پذيرفتن دانش در آغاز معرفت ترس از پس. مصاعب، آموختنش همان ترس است

  .كنند و از آموختن بيزارندكودكان شك مي. آموختن

كدام به تو . باشدتفاوت بين خير و شر مساله ژرفا مي! شودچرا، حتي تاثير شجاعت به زيركي منتج مي
اش يا عشق و اخالقيات؟ قرين بهشت از بيابان ناآگاه است و تر است، عشق نفس و ناميرايينزديك

ستايي، از تجليل نفس، ما از عدم قابليت ترسِ از نفس. باشدخوشي پايدار در معرفت، توان هدايت مي
دهد اما در كه نمي» عشق نفس«اين . استهزاگرِ تخريبِ خواري در ندامت: ويمرقرارگر فراتر ميبي

. جوي بهشتدريافت خرسند است، موقعيت اصيل براي آزادي از طمعكاري است، از سرگرمي ستيزه
آيا حيواناتي كه در . دهدكند، به سرعت كنترل را از دست مياو كه غرايز حيواني را با دليل منقيد مي

اند، اربابانشان را اند؟ و آيا حيواناتي كه با عشق پرورده شدهبينيم با شكنجه تربيت نشده ميهاسيرك
تنها . كندكند اما همانند ارباب عمل نميگيرد و تغذيه ميكنند؟ خردمند همه چيز را در بر ميذبح نمي

نهادن چيزها براي به كنترل، وا. شوند خطر هستندها توسط محيطي خارجي اداره ميزماني كه اشتياق
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. شويم با دخالت مستقيم ما بدانها مرتبط و تابع ميل آنها مي-انجام رسانيدن رستگاري خودشان است 
آن زمان كه مستقيماً ميل . شودگر ميبيند، آرامش است كه نظارهزماني كه نفس، عشق نفس را مي

هيچ . كنيم؛ بدين ترتيب هرگز كسب نمي»يمهست«داريم ايم؛ ما آنچه ميل ميبداريم همه را از دست داده
» خوشيِ تمام«ميل براي كمال است، احساس ذاتي كه . چيز را ميل ندار و چيزي نيست كه محقق نكني

-اما اگر مستقيماً باور پذيريم، دروغگوييم و به درد مرتبط مي. آوايي پايداراست؛ معرفت تمام، در هم

اي رجوع پس به چيزي باور نپذير و به سادگي. انديكسانگرديم؛ در عين حال درد و لذت يكي و 
احمق مي پرسد چگونه؟ آنچنانكه كه بايد به لذت و . خواهي نمود كه كودكي هنوز نايل نشده است

به اصلي كه صعود ) درد و لذت(حال اگر بتوانيم آنها را همزمان متحمل شويم . درد باور داشته باشيم
بايست به خلسه رسيده دارد، نميارتعاش نفس را وراي آنها مجاز ميكند محكم متصل شويم، كه مي

كند، همانطور كه جسم، تو را از است، در عين حال آن را از بهشت مجزا مي» نفس«باشيم؟ حال باور 
، نفس آزاد )سازيدر زمان مفهوم(» عدم نياز«نگاه داشتن باور در بدين ترتيب با . كندديگري مجزا مي

نمودن اين احساس » وضعيت ذهني« رنج اوليه؛ از اين جهت با  خنده فرسودگي است،احساس. است
باور » عدم نيازِ«شود و با همزمان آنها را متحمل مي. كند، وي درد و لذت را يگانه مي1در زمان يگانگي

جايي وجود ندارد كه درد و . رسدگذرد و به خلسه مطلق ميخويش، مفهوم وي از دنياي آن در مي
  .مرگ بتوانند وارد شوند

عشق نفس قانون خودش است كه ممكن است . مفهوم خدا گناه نخستين است، تمامي اديان شر هستند
با مصونيت نقض شود؛ كه تنها انرژي باشد كه دون نيست و همواره در خدمت مقصود همواره 

ي ندارد و آزاد است؟ به به قطع اين تمامي چيزي است كه براي ما باقي مانده و گناه. باشدحاضرش مي
دارد او كه حقيقتاً خود را محظوظ مي. راستي اين تنها چيزي است كه ياراي آگاه بودن از آن را داريم
نفرت، حسادت، جنايت و غيره كيفيات . بدون فضيلت است و تمامي انسانها را خشنود خواهد نمود

فضيلت، كيفيات خشنود ساختن عشق هستند؛ حتي حرص، خودخواهي، خودكشي و غيره، به مانند 
تر از عشق نيست چرا كه اصل ماهيت طمعكاري و مادر ديگر گناهان است، گناهي بيمارگون. اندنفس

  ]. ِطرفداران[تنها عشق نفس، خالص است و بدون گروه . اگرچه بيشترين پيروان را دارد

شفقت است اما همانند ر آن بيد. كندورزد تنها عشق نفس را القا مياو كه كامالً به خويش عشق مي
شده هستند، از دادهوي وابسته است به مقصود عظيم؛ اعمالش براي وي توضيح. كندديگران تخطي نمي

آيا بهشت و زمين هر روز در . اش خرسندندشرش خوبي ديده مي شود و همه بدون آنكه بدانند با اراده
تواند عشق نفس بيشتري از شوند؟ هيچ انساني نميبيعتي خودانگيخته به اين اراده عشق نفس يگانه نمي

-چرا من بر اين عشق نفس در برابر ديگر چيزها ارزش مي. وانهادن تمامي آنچه باور دارد نشان دهد

نهم؟ آيا بدين علت نيست كه ممكن است آزاد باشم به شر باور داشته باشم اما فكري نداشته باشم كه 

                                                           
   و بدون شك هر چيزبه رابطه جنسيره اشا 1
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دانستند، همگي اگر فقط مي... د؟ همه عشق نفس است؛ مردم جهانچيزي بتواند به من صدمه وارد كن
توانست اين را بفهمد و تار و اگر جهان مي. قانون من شاهد عظيم من بر زندگي است. شدندپيروش مي

كردند، ديگر ميلي به شد، ايشان ساعيانه راه را در قلبهايشان دنبال ميپود پوسيده دور انداخته مي
  .سعي كن و تصور نما بر چه چيزي حكايت دارد. ..يگانگي نبود

وار به نظر برسم؟ بگذار اند دلقكآيا هر دوي آنها باعث نشده: باشد كه مفهوم خدا مرَد و با آن زن
اي آنچه ساده است دوگانگي. اشتباهي نمانَد؛ پاكي و معصوميت سادگي است؛ خوشي، معرفت است

  .ندارد

  افراس عشق نفس جاويد
است، هيچ چيز از قلم » هيچكدام، هيچكدام«، »نفس«. كمال باور است. ق نفس شرح داده شداكنون عش

ميل، . نشدنيِ خويش تنها حقيقي، ايمن و آزاد استناپذير؛ افتراق مفهوم با عشق مغلوبنيافتاده، تجزيه
ي اصيل انهجذب، دفع و كنترل بر ديگري وابسته نيستند و يگ. اراده و باور ديگر وجود مجزا ندارند

اصل (در آن زمان، آن . ميلي براي يگانگي وجود ندارد. دوگانگي وجود ندارد. اثر در لذتگردند؛ بيمي
به وسيله عشق » نفس«باور بدان ترتيب ديگر با متقاعد نمودن . در وضعيتي تغييرنيافته قرار دارد) دوگانه

گردد، با انشعاباتش زد، محيطش ميسا مركزي مي1در مواقع ديگر، آن. ورزيدن تابع مفهوم نيست
نشدني براي يگانگي، تا جايي كه آيد، انقياد به قانون و ميل سيرابشود، مفهوم پديد ميشناخته مي

بخش كامل جاويد عشق نفس تنها لذت. بردگيِ قانون، بيزاري بهشت است. دوگانگي، يگانگي باشد
در آن زمانِ سعادت، وي نسبت به . رفانه استاست؛ با مراقبه بر اين نفس درخشان كه شادمانيِ عا

معصومي تندرست، فراي گناه، بدون ! اي است اودان است؛ در آن روز عجب خوشيتصورش آداب
-اش، تمامي آنچه او از آن به عنوان بروني آگاه است ميمتعادل با احساس؛ انكساري از خلسه! صدمه

فراي قانون و . درخشديِ خود درخشان در نفس مي»او«. گرددخالء وي باعث انكسار دوگانه مي. 2باشد
در غير اين صورت او فراي مالمت . 3او بر زندگي و مرگ احاطه دارد. »ضيافت فراهوسرانان«مهمانِ 

عشق نفس . از صاعقه] ناشي[نفس نيست؛ به درستي كه تمامي مشكالت دنيا را رها كرده است؛ جنايت 
بدون شكل است؛ فكري بدان شكل نيست؛ قانون و تاثيرات با بازداشتن ذهن از تمركز، شناخت 

-وانهادن تمامي باورها، تنها معنايش را بازتاب مي] با[وقتي آن . گذارنداثر نمي] بر آن[خارجي موجود 

                                                           
وار آنها هايي از آنها كه از طريق انعكاس صليبكند؛ جنسيتتتراگراماتونِ خويشاوندان را ساطع مي» هيچكدام، هيچكدام«آن  1

 تقسيم آنها به وسيله. كنندرا توليد مي XXXX XXXX خود، مفهوم يگانگي XXXXدر . اند و از شناسايي گريزانندتكامل يافته
  .گيرند، قانون در انشعابات متعددشان استمجدد توليد نفس كرده، جاودانگي را در بر مي

  يعني رنگين كمانش 2
  .نمايدكند طبيعتاً خود را تسليم ميكسي كه شك مي. اين آزمايش است 3
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براستي حقيقتاً انسان به . دهد آنگاه خلوص بينش وجود دارد، برائت تماس؛ بدين ترتيب، عشق نفس
  .عشق نفس بقا و زندگي است. انزال مرگ است. ميردبرد و ميشود، رنج ميواسطه باورش زاييده مي

كاهد، ميل او ميل جزئي است؛ تابع دوگانگي است انسان براي فراخواني لذت در انتخابش، از ميل مي
خورد و وي با نداشتن تمركزي حقيقي، فريب قدرتش را مي. ، هرگز انرژي وي كامل نيست)تعارض(

لذت به وهم ! محكوميتش در موفقيت چقدر سنگين است. رسداز لذت جسمش ميبه معيار محضي 
باشد و بر پايه تلّي از  اسير علت و معلول آن مي-» طرق وي «-وي به واسطه الزام شوم . گرددبدل مي

تنها اين عشق نفس انرژي كامل است؛ همه چيزهاي . گرددعواطف به يك ويرانيِ تمام عيار بدل مي
  .داردفي از ناخشنودي است؛ فرضيه اميال كه مبهم ميديگر لفّا

-هاي مختلف مياش، بالهايش را به سوي اديان و افراسانسان در مصيبت اوهام و اميال ارضانشده

-آور و مسكني كه در فرسودگي از آن مصائب تازه متحمل ميخواب. جويدفريب دوباره مي. گشايد

  .ر بزرگ تر، محيطي راكدترضوابط درمان، اوهام جديدند؛ حصا. شود

ها و طرق لذت و سنجش كامل آنها به چندباره، عشق نفس به توسط من، تنها آزاد، با مطالعه تمامي راه
: فريبي نيست. تر نيستتر و كاملتر، خالصحقيقي و كامل يافته شد؛ كه چيز ديگري از آن عاقالنه
چه : ، همه چيز زيبا و به غايت دلپذير استوقتي به وسيله اين تمامي تجارب به قطع شناخته شدند

اين عشق نفس . خواره همه چيز بايد براي آن قرباني شودنيازي به طرق است؟ همانند مي براي مي
 مالمت نفس، -اكنون توسط من طريق تحول ميليونها مفهوم براي لذت بدون عشق، يا مترادفاتش 

خود را ! اي انسان خردمند. يي نفس و عشقگردهما. گردد اعالن مي-بيماري، كهنسالي و مرگ 
  .محظوظ كن

  آيين و افراس كامل جادو
  خلسه در عشق نفس، عقده

ترين در ميان اسرار را شرح عزيزترينم، اكنون تنها ضابطه ايمن و حقيقي، نابودگر تاريكي جهان و سري
اي از زمان را بسته به بگذار هر دوره. گردد سري بماندبگذار براي كسي كه بدان نايل مي. دهممي

صرف وجود او تمامي آنچه .  و آيين و مراسمي وجود ندارد1صالحيتي. سازي او پوشش دهدمفهوم

                                                           
ها گيرييعني بسياري كناره. كندها و زحمات خود را تعريف طريق، سادگي باشد؛ او در مقام مقايسه، آزاد است صالحيتاگر  1

باره او به يك. كند اثبات كندعدم وجود چيزي كه او سعي مي. كنندباره عدم صالحيت وي را اثبات مياند و به يكپوچ
  .نمايدمĤبي خود را تعيين ميمحدوديت و بردگي
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-تو زنده. با تاكيد بيشتر نيازي به تكرار يا تقليد دون نيست. كندبراي كمال الزم است را نمادپردازي مي

  !اي

دهي، بدون ا براي به كارگيري دوباره با جهتپذير نمودن آنهجادو، تقليل خواص به سادگي، مستحيل
تعمد را فراي خودآگاهي و تمركز را، مقاومت و تملق آن بشناس؛ . آوري و ثمره آوردن چندبارهجمع

ارضاي ميل چه براي لذت خود يا قدرت، هدف وي است؛ او اين را با جادو . تحصيل غايي بالهت
را در ) يا خرسندي آن(؛ آنگاه ميلش 1ت انتظار كشدبگذار براي ميلي، يكسان در شد. كندمتوقف مي

او از قانون به آزادي نايل . گردد، كوانتومكند؛ بدين ترتيب آن ارگانيك ميمقابل ميل آغازين قرباني مي
از اين رو بگذار انتظار كشد تا باوري جدا گردد؛ دوره اي كه رفع توهم صورت گرفته . 2نشده است

ها يا و ميلش با استفاده از سيگيل» اين نهاد آزاد باور«. باشدانس وي ميبدون شك نااميدي ش. 3است
با تصويرنمودن خودآگاهي در يك بخش و چندگانه نبودن . شوندحروف مقدس با مقصودش يگانه مي

در زمان روانشناسانه اين . (گرددميحاصل با پرهيز از ميل، به جز مقصود، اين . شودمياحساس تشديد 
  .)نمايد مييينخود را تع

باشند و اقامتگاهي خرسندي زودگذر مي، نگراني و عدم)فكر و عمل غيرعامدانه(به وسيله عدم مقاومت 
كند اين، ميل را حفظ مي] اما[زند؛ تشويش مقصود را پس مي.  او به همه چيز ميل دارد: يابندپايدار نمي
و متمركز، آشفته نشده با تصاوير خارجي، ذهن آرام . ميلِ آگاهانه غيرجاذب است. داردو عيان مي

؛ اما ميل )يابدتوهمي وجود ندارد؛ در ارضاي متصورانه پايان مي(كند تاثيرات احساسي را تخريب نمي
  .كندكند و در خفا آن را به هدف متصل ميموجود را بزرگنمايي مي

  افكندن سايه
ل سيگيلي را نگاه دارد و تجسم كند؛ اين جام توجه نيست، بگذار تنها شكضمير كامالً بي] در حالي كه[

) واكنش(با تعمد احساسي همسان در آن زمان، وي به نيابت از قانون . وي است، طريق خالء و تناسخ
تمامي ديگر . آن در اين دنيا شناخته نيست) حصول(آسا است او؛ تعادلي كه تقليد معجزه. آيددر مي
حال . مل، به اندازه كافي قوي براي خلسه؛ او فراي صدمه استمح. ها با امنيت لغو گرديدندآگاهي

-شهد، منتشر). مطلق و ضميروحدت عرفاني (يابد بگذار تصور كند يك يگانگي بين خودش وقوع مي

                                                           
  ها ميلي طبيعيتن 1
. كنندداراني هستند كه اميالشان را دنبال ميبريز است و خانهاين ضابطه كوچكي است براي كساني كه باورشان در قانون ل 2

  .ماندضابطه براي هر مقصودي معتبر مي
  .اي كه توقعات را برآورده نكرده استاز دست دادن اعتقاد به يك دوست يا يگانگي: مثال 3



  85                                                                كتاب لذت                                                                                             

پس از اين تجربه حيرت انگيز، اشتياق وي ناكامل . 1شده؛ بگذار به آرامش بنوشد؛ دوباره و دوباره
اين همان علت است كه . مگر اينكه بخواهد:  او بدان ميل داشته باشدچيزي در دنيا نيست كه. است

 2آن را شهد زندگي، شراب. جنسي استخلسه موجود در احساس آن  همه. فهمندمردم منظور مرا نمي
تعمد . بزرگترين عمل شجاعت در جهان: دزددبراستي وي آتش را از بهشت مي. خورشيد و ماه بشناس

كنترل به ] در آن[گردد كه اي غالب مي خلسه، افشا و مرگ است كه عقده3انكسارشده، جز در ضميري
اش را به صورت اي پيشين داده شده و از آن فراآگاه است؛ از طريق آن آزادي از قانون فطريتجربه
  ).جنون(سازد نمايد؛ و بدين ترتيب شخصيت دوگانه مياي پيدا ميلحظه

  .، هيچ ميلي فراي خرسندي و هيچ دستاوردي بسيار شگرف نيست4ر آزادبدين طريق، بسته به ميزان باو

توانند بدون زنان جو، طماع، گناهكار كه نميلذت و قدرت، فراموشكارِ مقصودت، عيبانسانهاي اندك
خورده و زندگي كنند يا بدون درد لذت ببرند، ترسناك، بي ثبات، بيمار و چروكيده، وابسته، ظالم، فريب

خانه گفتم كه ترين ميبدان، رب، اي نفس معشوق؛ اكنون از آن سري! اندبدترينِ مردماندروغگو، 
 و كريمتواند شهد خلسه رود؛ جايي كه هر انسان ميزماني كه جواني رفته است، اشتياق بدان جا مي

  .زندترين تغذيه  كه به كسي صدمه نميبخشلذت. رايگان را بنوشد

  و جنون) نبوغ(جادويي يادداشتي بر تفاوت عقده 
اي در زمان خود ما و خودآگاهانه كه به وسيله ضابطه، وضعيتي است كه ذهن با عمل نيمهجادوييعقده 

  .اين وضعيت نبوغ است. غيره، عامدانه براي الهام فراخوانده شده، اشراق يافته است

گرايي  و به عنوان مديومشودگرايي سبب مياست كه به وسيله سكوت» كور راهنماي كور«عقده ديگر 
آنچه ناميده (باز كردن ضمير به هر تاثير خارجي، موجودات عنصري يا انرژي متجزّي : گرددشناخته مي

است، اين جنون عمدي است، » حقيقي«آگاهي مستحيلي كه مقاومتي به فعاليت ناخودآگاه ). شودمي
ين رو تجليات آن در نظر احمقانه يا از ا: خوابگردي ضمير بدون شكل يا هياتي براي راهنمايي آن

  .آيندخاطرات كودكي مي

                                                           
 اگرچه -وي اين كار را . يار دارداو آن سيگيل و اضطرار آن را در اخت. اگر فيزيكي بشود، بگذار جسم ديگري تصور كند 1

  . انجام خواهد داد كه به غايت شيرين است-مقصود اصلي وي نيست 
2 Syllubub 

  .در اين مورد خنده 3
از اين جهت با اين ضابطه، با استفاده از  گوش به عنوان . تواند با متمركز نمودن ميل به يك احساس انجام شوداين كار مي 4

آوايي تمامي موجودات حيواني و انساني شنود كه اصوات و همين موسيقي كه ادراك نموده است را ميترمحمل، شخص متعالي
 .ها نيز به همين ترتيببراي ديگر حس. باشد
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اي است كه از طريق نوعي طرد از شخصيت شده به عنوانِ يا مرتبط با جنون، تجربهي شناختهعقده
تواند به صورت پايدار به ناخودآگاه متصل گردد؛ و به متبلور است و نمينيمه. جدا شده است) ضمير(

-ضمير بسته به درجه شدت يا مقاومتي كه در زمان. رسوده يا كامل ننموده استوسيله تحقق، خود را ف

دهد ممكن است از عقده آگاه باشد يا نباشد؛ نمود آن همواره غيرارادي هاي مختلف از خود نشان مي
. كندتمركز افتراق را معين مي. باشدبندي جدا مياست و از كنترل شخصي، قدرت هدايت و زمان

ي يك چيز، جستجوي كمال به وسيله شناسايي، همه چيزهاي ديگر را قرباني يا عامدانه اشتياق برا
ها مساوي يا از نظر ميزان بيشتر از آنها با بقيه خودآگاهي] اگر([جدايي آن از ضمير . نمايدفراموش مي

، به وسيله شدت خود آن يا با شوك )گرددمي» شخصيت مضاعف«شود، باعث تقسيمِ زيربخشي يا 
  .گيردهاي مطلوب يا ميل صورت ميشده به وسيله برخي عدم سازگاريمقاومت تعيين

زماني كه ضمير به . تعارضي كه به علت طريق آن هرگز قابل ارضا نيست. تمركز، ميل ارضا نشده است
اي نظر نرسد وسايل ارضا را داشته باشد يا آنها را نشناسد، انكار، سركوب، ارضاي خيالي يا استحاله

هيچ يك از اينها نابودي ميل يا عقده نيست بلكه جدايي يا پنهان . جويدبراي فرار از نگراني آن مي
-تنها زماني در آنجا نگاه داشته مي. نمودن آن از بقيه ضمير مي باشد؛ وجود ناخودآگاه پيش از موعد آن

مجاز شمردن ورود تناسخ ] با[زماني كه مقاومت غيرفعال است، . شود كه شكلي از مقاومت، فعال باشد
 كنترل -اش را به انجام رساند بايست زندگي كند و تجربه احساسي كه مي-آن و مستغرق شدن ضمير 

گردند كه زماني ايجاد مي) اندتمامي بيماريها جنون(بيماري و جنون . شودبه دست عقده غالب داده مي
ها بخشي به سيگيلنرژي است كه براي حياتهمين ا. انرژيِ از جسم جداشده عملي حياتي نداشته باشد

  .رودبه كار مي

  هاسيگيل
  روانشناسي باورپذيري

هنوز معلوم نشده باشد، مطالعه » حقيقت«اگر . ثمر استناشناخته بماند، باورپذيري بي» باور عظمي«اگر 
ا با ادراك، م. استفاده استشان بيشناخته شده باشند مطالعه» آنها«حتي اگر . حاصل استدانش بي

حقيقتاً من حس عامه را . كندهاي حواس كمكي نميبستن گذرگاه. گرديم، بلكه با شدنِ آنمقصود نمي
توانم منظورم را به كر، بينشم را به كور و در غير اين صورت چگونه مي. دهمام قرار ميبنياد آموزه

شود و بدين ترتيب ات گم مياحساسم را به مرده انتقال دهم؟ شهود در هزارتوي استعاره و كلم
داند بايست بدون تالش ايشان از تنها كسي كه حقيقت را ميحقيقت مربوط به نفس يك شخص مي

  .خودت... آموخته شود
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اي دارد؟ علوم يا معرفت باكرگي براي  كسي كه توسط اغواگر و غافل مورد تجاوز واقع شده چه فايده
آيند و با هاي پنهان به خبر در نميند؛ همانند طبابت؟ گنجكنهر دانش ديگر به چه هدفي اعتراض مي

حتي با اسباب مناسب و آگاهي دقيق از مكان و غيره . آيندحفر راه اصلي با دستانت نيز به دست نمي
شك بزرگي در رابطه با پنهان . اي باشد بودهممكن است تنها، اكتشاف آنچه مدتها پيش در تملك داشته

  ].رفع شود[رد؛ مگر به وسيله سطوح تجربه و فضاي باور تو بودن آن وجود دا

در حال حاضر، بايد توسط كساني پرسيده شود كه طالب ميزاني » تو«پرسشِ مقتضيِ مطرح شده توسط 
باشد پاسخ من همانند نطفه قدرتمند در توافق با دنيا، ساده و آكنده از اهميتي ژرف مي. از هوش باشند

با دقت گوش ده اي طالب؛ همه . هاي خوب و زيباي توديداً مورد اعتراض ايدهزماني ش] مدت[و براي 
به پاسخ من گوش ده؛ چرا كه با زيستن معنا، حقيقتاً از اسارت غفلت سرشتي  !قراري براي اطالعاتبي

  .توانم آن را براي تو بزيمبايد خودت آنرا بزيي؛ من نمي. رها خواهي شد

شود را به وسيله احساسي است كه جذب رعدآساي آنچه ادراك مي» من«مسبب عمده نبوغ، تحقق 
اين احساس غيراخالقي است از آن جهت كه تخصيص آزاد دانش را بدون متعلقات باور . داردمجاز مي
به همراه منحرف شدن » من نيستم«و » من هستم«پوشي از بدين ترتيب وضعيت آن چشم. داردمجاز مي

آزاد يا » مِن«است؛ » هيچكدام، هيچكدام«ترين وضعيت آن عالي. باشد ميفكر همانند باور پذيرفتن
  .فضايي

پيشرَوي » چراي«را در دوران جواني، در احساسي كه در زماني كه » اين دنيا جاي جالبي است«فكرِ 
آوري؟ مسبب آن و به طور خالصه روانه كردن آن از كردي به ياد ميمعقول اين زندگي را حس مي

ترين شئ بسيار غريب است و احساس مبهمي از  بود؟ همچنين اين احساس كه پيش پا افتادهذهنت چه
؛ )كنندبينند؛ اما هميشه آن را توجيه ميمباحثات جامع اغلب اين را مي(همبستگي بين ناسازگارها 

شود جستجوي آن چيست كه مانع مي. تري با عجايب خلقتغرابت و غافلگيري با وابستگي نزديك
و غيره را دنبال كني؟ علت باور بيشتر تو به خدا نسبت به نزاع سگها چيست؟ با » گفتي دقيقاً چيستش«

قرار و معصوميت يك تفاوت بين خفه شدن تو از تقواي بي! ترسياين حال از سگها بيش از خدا مي
  .نوزاد كجاست؟ شايد علت غفلت در اينان باشد

هاي جنبه. جويد چيزي باور پذيري؟ حقيقت نفي خود را ميقصد داري به. باور، سقوط از مطلق است
در هنگام تولد كداميك از . حقيقت الزم نيستند] رسيدن به[ حقيقت نيستند و همچنين براي ،مختلف

اي؟ تو به درست و غلط باور داري؛ چه مجازاتي تعيين كني؟ آيا حرامزادهاين تجليات را خفه مي
 بدون -محرك بگريزي؟ چه كسي مي تواند از ماللت بگريزد » بايد «تواني ازخواهي نمود؟ آيا مي

كدام انسان در ميان شما به اندازه كافي بزرگ و آزاد است كه ! ماند و خشنودتغيير؟ چه كسي مجرد مي
.  محيط عرفي تو-همتي، كوچكي است بلند. كندخويش را در بر گيرد؟ باور تو تبار را مبهم مي» نفس«

تواند تجربه آغازين ناميده آنچه مي. شده استاي از تجربهشته باش، زمان، تصور مطالعه نشدهبه ياد دا
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اي آموزي توسط آنچه انجام دادهآنچه فردا مي. شود، تكميل آن است؛ پس در يادگيري پاياني نيست
موزي، خسران تواني فردا بياهرگز نياموختنِ امروزِ آنچه مي.  درس انجام شده ديروز-گردد معين مي
اين تاخير را دوباره و چندباره تكرار . شود؛ اما دزدي از زمان است؛ سرحالي و تجديد جوانيناميده مي

پرورش ) باورپذيري(تعقيب يادگيري . برسي؛ انتخاب در امنيت]) خودانگيختگي([كن تا به بداهگي 
  .دهنده مضحك حماقت است

ما براي باورپذيري آزاد . يافتيميست فضيلت آن را درميباتوانستي حقيقتاً باور پذيري، مياگر مي
. هر چقدر هم بسيار ميل داشته باشيم، مفاهيم متعارضي داريم كه در ابتدا فرسوده نمايند... نيستيم
  .ها هنر باورپذيري هستند؛ ابداع من براي ارگانيك ساختن باور؛ و بدين ترتيب باور حقيقيسيگيل

لزوماً با باور موجود ناسازگار است و از طريق ] بايد گفت[ باورپذيري در رابطه با خواستن براي
كند؛ نه تا زماني كه نفي خواسته؛ ايمان كوهي را جابجا نمي: گرددبازداريِ باورِ ارگانيك محقق نمي

، )آورداينكه هستم را به حساب نمي(خواهم بزرگ باشم فرض كنيد مي. خود را حذف نكرده باشد
با ...   حتي اگر بخواهم تا انتها تظاهر را ادامه دهم-كند اور داشتن كه هستم، مرا بزرگ نميو ب» ايمان«

ظرفيتم، چرا كه آن باور حقيقي است و من بي. ظرفيتي من استعدم صداقت آييني بودن آن، تصديق بي
من بزرگ هستم، كه » ايمان«بدين ترتيب آن تصور يا . متفاوت باورپذيرفتن، تنها تظاهر است. ارگانيك

انكار يا ايمان آن را . ظرفيتيِ ارگانيكسازِ بيواكنش و انكار، معلولِ جوششِ مساله. باوري صوري است
بدين ترتيب باور براي حقيقي بودن . نمايد؛ بلكه تقويت و حفظ آن استدهد يا نابود نميتغيير نمي

به آن )  ِسيگيل( و با شكل ءاند در زمان خالتوميل بزرگ بودن تنها مي. بايد ارگانيك باشد و ناخودآگاه
بايد ) در هر زمان به جز جادويي(زماني كه از شكل سيگيل خودآگاه هستيد . دادن ارگانيك شود

سركوب شود؛ كوششي تعمدي بر فراموشي آن؛ بدين وسيله آن فعال است و در دوره ناخودآگاه 
دهد تا به ناخودآگاه متصل شده، ارگانيك ميكند و به آن اجازه حكمفرما است؛ شكلِ آن تغذيه مي

  .شوداو مفهوم بزرگي خود مي. به انجام رسيد، واقعيت و تحقق خودش است] آنگاه كه[گردد؛ 

نه با . گرددپس باور با جهدي در برابر خود آن در خودآگاهي و شكل دادن به آن، حقيقي و حياتي مي
باور پذير به . كند؛ يعني خودآگاهياومت فرسوده ميباور خودش را با اقرار و عدم مق. جهد ايمان

-مناسبتي كه به اخالقياتت وابسته باشد، بي. باورنپذيرفتن و تا حدي به وجودش دست خواهي يافت

آنها ... ظرفيت شدن به همان سختيِ بزرگ شدن استدانست بياگر آرزومند تنها مي. ارزش است
  .كننده خشنوداند همانند دستاوردها و متساوياًدوطرفه

  ناخودآگاه
-هاي فعال دارند و هر چه از اين واقعيت كمتر آگاه باشند، دستاوردهايشان عظيمتمامي نوابغ ناخودآگاه

پس خودآگاه زماني كه . شودكشي مييازد بهرهناخودآگاه به وسيله ميلي كه بدان دست مي. تر است
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و بايد با شوقي ساختگي براي چيزي : اشته باشدرا در بر د» عظيم«ضمير آرزو كرده است، نبايد ميل 
اي مطمئناً حيله: ديگر پر گردد، نه بالعكس؛ جريمه حتمي الوقوع بزدلي در جايي كمين كرده است

تو مجبوري ترس را فراموش كني يا به : ننگين نيست؟ نبوغ همانند دالوري، مساله شجاعت است
تو طريق را : چقدر ساده است كسب نبوغ. نگيخته استاپس بيانش هميشه خود... ظرفيتي راطريقي بي

!  ماندهپاسخ بي-جاويد است » چراي«، »چگونه«داني؛ چه كسي قدرت انجامش را دارد؟ آموختن مي
  .داند چگونه و چرانابغه چنين است؛ چرا كه نمي

  انبار خاطرات با دربي همواره گشوده
ها، حيوانات، فت بدان؛ تناسخات پيشين به عنوان انساناي از تمامي تجارب و معرناخودآگاه را سالله

اي هر كدام اليه. ها، زندگي نباتي و غيره؛ هر آنچه كه وجود دارد، وجود داشته و خواهد داشتپرنده
-تر بكاويم، اشكال حياتي كه بدانها ميطبيعتاً پس از آن، هر چه در اين اليه ها پايين. باشد براي تكامل

و اگر در بيدار كردن آنها موفق شويم، خواصشان را .  است قادرسادگيِهستند؛ آخرين، تر رسيم قديمي
آنها كه تجارب بسيار درگذشته باشند بايد با . كسب خواهيم كرد و دستاوردمان مرتبط خواهد بود

م تلقيني بسيار ضعيف فراخوانده شوند؛ كه تنها زماني مي تواند عمل كند كه ذهن به طرزي نامعمول آرا
» طرق«جسم در رابطه با . داشتن معرفت ايشان به معناي الزامِ داشتنِ جسمشان نيست. يا ساده باشد

ها وقتي طريق). تر حركت مي كنيم، اما جسمش را نداريمما از يوزپلنگ شكارچي سريع(كند تغيير مي
شكال ابتدايي حيات در حال اگر طبيعت را نظاره كنيم، ا. كندآيد، آن متناسباً تغيير ميدر ميان مي

بدون توجه به . آور هستند؛ قدرتشان عظيم و برخي نابودنشدنيپذيريشان و غيره شگفتخواص، تطابق
و يقيناً اگر (يك ميكروب قدرت نابودي دنيا را دارد . اينكه ميل چيست، آن همواره حصول خود است

-ي را قطع كني، اندام بريده رشد ميخواستي عضوي از واگر مي). مند شود چنين مي كندبه ما عالقه

پس با فراخواندن و متصرف يا اشراق يافتن با اين وجودها، خواص جادويي آنها، يا دانش . نمود و غيره
) دهدهمه چيز همواره رخ مي(دهد اكنون رخ مياين چيزي است كه هم. كنيمحصول آنها را كسب مي

  .كندكنيم؛ ذهن با رژيمي ساده به بهترين شكل كار مياگرچه به غايت كُند؛ در جهد دانش ما دفعش مي

  كليد رسالت
يعني هرچه اكتسابات ما . دهدقانون تكامل، قهقراي قابليتي است كه پيشروي حصول را پوشش مي

دانش ما از پرواز با آن . تر استدهد پايينانگيزتر باشند، مقياس حياتي كه آنها را پوشش ميشگفت
زماني كه ميل ما مستقيماً به . شودي ما مي پرنده و غيره1 كه باعث فعاليت كارماهايگرددميلي معين مي

كنند برسد، پس بدون ماشين » پرواز«توانند بدون بال هايي كه به اين وجودها متعلق هستند و مياليه

                                                           
1 Karma 
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- ميتمامي ديگر چيزهايي كه كسب. »دانش«است؛ » ظرفيت«فعاليت ناخودآگاهي، . پرواز خواهيم كرد

فضيلت يادگيري و كسب دانش از طرق معمول در نگراني و . كنيم ارزشي منفي يا پسماندي دارند
بدان وسيله ميل ممكن است اتفاقاً به منزلگاه : شودنااميدي آن است؛ در حدي كه باعث فرسودگي مي

زرگ اتفاقي اي تهي و اكثر اكتشافات بالهام هميشه در لحظه. واقعي دانش، يعني ناخودآگاه، برسد
هاي من براي فعاليت ضابطه و سيگيل. شوندگيرد و معموالً با فرسودگي ذهن واقع ميصورت مي

جويي در انرژي و روش يك صرفه. ناخودآگاه طرق الهام، ظرفيت يا نبوغ هستند و طرق تسريع تكامل
اه به اندازه كافي يك خفاش در ابتدا به وسيله ميلش كه براي رسيدن به ناخودآگ. يادگيري با خوشي

-بود، مياگر ميل او به پرواز خودآگاه مي. از نوعي مناسب] آن هم[ارگانيك بود، بالهايش را رشد داد و 

تمامي . كرد؛ يعني ماشينتوانست اين كار را همانند روش ما انجام دهد صبر ميبايست تا زماني كه مي
ارند كه براي مهار و اشغال كردن ذهن خودآگاه به شكل يك سرگرمي د) معموالً طبيعي(اي نوابغ فرضيه
رياضيات شگرف لئوناردو و غيره . خودي جلوگيري نمايدبهآيد تا از تداخلش با بيان خودبه كار مي

-هاي ما آكنده از نمادگراييزندگي. به كار آمد) هاو سيگيل(كردن وي همانند يك فرضيه » اغوا«براي 

فايده و ي بيتمامي آرايشات، البسه. كه ما تحت حكمرانيشان هستيمهايي از آن كارماهاي غالب است 
يابي آنها ، و طرق مكان)كنندكنند چون احساس هويت ميانسانها را محظوظ مي(غيره چنين هستند 

بر روي (نمادگرايي تاجگذاري يك انسان، شاه، اين است كه وي به مشابهت خداوند ). كارماها] (نيز[
اگر دوست داريد آن ارگانيسم هاي تك (هاي ناخودآگاهش رسيده است رين اليهتبه پايين) زمين

البته آن شاهان تاجدار هرگز چنين نيستند؛ آنها . (، كه با پوشش دادن قواي وي نفوذ قاطع دارند)سلولي
تاج آذين سنگهاي قيمتي در طراحي از اين رو ماهيت گل). نمايند نه واقعيت رارا نمادپردازي مي» اميد«

اي او شاهي است كه به اصل دوگانه در سادگيش نايل شده؛ اولين تجربه. به اصول اوليه مرتبط هستند
  .ها نداردها و پادشاهياو نيازي به تاج... كه تمامي تجارب است

. تواند به خودآگاهي فراخوانده شودها و تحصيل خالء، هر تناسخ، تجربه پيشين و غيره ميبا سيگيل
  .تواند در خواب به شكل روياها رخ دهد؛ اما اين طريق بسيار مشكل استياين حتي م

يعني افرادي . ها هستند مشكل و ناامن استخالء كامل براي كساني كه تحت اختيار اخالقيات و عقده
  .هاي خواستني و غيرههمينطور آن سيگيل. باورشان تماماً عشق نفس نيستكه 

، مانع و اغتشاش )تو مجبوري خود را محظوظ بداري(ها را نامعقول ها، آيينها و وضعيتتمامي مراسم
دانستن حقيقت ] جلوگيري از[منشا آنها براي سرگرمي بوده است؛ بعداً به قصد اغواي ديگران در . بدان

. اندترين بودهكاهنان اعظمِ آنها، خودشان اغواشدهگردد واقع ميهمواره همانطور كه و القاي جهالت؛ و 
ها را به وسيله بدين ترتيب شارالتان. شودكند خودش بسيار بيشتر اغوا ميه ديگران را اغوا ميكسي ك

ها هاي جادويي، شرايط پوچ و ديگر حماقتگيريهاي گرانقيمت، مراسم، آيين، كنارعشقشان به جامه
اي تشنه بدنامي؛ زن است، بزدليتمامي افراس آنها نمايشي الف. بشناس؛ بسيار متعدد براي بازگو كردن

از اين رو است كه آن . مرسومات آنها تمامي چيزهاي غيرضروري؛ شكست قطعي آنها تضمين شده
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توانند آنها تنها مي. دهندهاي ايشان از دست ميكساني كه توانايي طبيعي دارند به سرعت آن را با آموزه
اگر يك آموزگار باشم . وري استاصول عقايد وضع كنند، چيزي را بكارند و تكثير كنند كه كامال ص

شاگردي تواند ادعايي بر بدين ترتيب شاگرد نمي. داندنبايد به عنوان استادي عمل نمايم كه بيشتر مي
نخواهد كرد؛ گردد و خطاي ضروري را تكرار اش آگاه نميوفق يافتن تدريجي، از فراگيريبا . طرح كند

 يادگيري از معرفت  چگونگيِ نشان دادنِ ممكنِ آموزشِتنها. رساندبدون ترس به آساني به انجام مي
نه با مبهم ساختن بينش و قصد . باشدبرداري از غفلت و اشتباهاتش مي و بهرهبه خودشانسان خود 

  .كرداريوي با راست

  سيگيلها، باور به همراه حفاظت
  عقده جادويي

ا آن وجود ندارد؛ چقدر خالص و مشكلي در رابطه ب. دهماكنون ساخت و استفاده آنها را شرح مي
تمامي اميال، چه براي لذت، . خارج از عشق به مريدان ابله آن را ابداع كردم. 1روشن است تمامي آن
توانند از طريق ها و ضابطه آنها ميبيابند به وسيله سيگيل» طبيعي«توانند ابراز دانش يا قدرت كه نمي
 با يك ميل ارگانيك 2ايي و يگانگي باورِ تاحدي آزادها طرق راهنمسيگيل. ناخودآگاه ارضا شوند

.  محمل و نگاهداشت آن، تا مقصودش در نفس ناخودآگاه به انجام رسد و ابزار تناسخ در ضمير.هستند
باشند، ها امضاهاي فكر ميسيگيل. توانند به وسيله شكل در ارتباطي حقيقي اظهار شوندتمامي افكار مي

ها و طغراها سيگيل هستند و كارماهايي كه پوشش هاي تشريفاتي، قپه نشانتمامي(براي پوشش انرژي 
ابزارهايي رياضي براي نمادپردازي ميل و شكل دادن به آن كه خاصيت . ، مرتبط با كارما)دهندمي

-از رديابي ضمير مي. دارد) در زمان جادويي(سازي به آن ميل معين را پيشگيري از هر فكر و وابسته

هاي گذراي خود متصل و محصور نكند؛ اما گذر آزاد  كه آن را به تصاوير، خاطرات و نگرانيگريزد، تا
  .داردآن را به ناخودآگاه مجاز مي

                                                           
اگر از روي حماقت از . بايست به چه چيزي مرتبط باشدمي) پذيريآنچه بدان باور مي(داني سيگيل تو با اين سيستم دقيقاً مي 1

 مادر جنون، يا آنچه را كه همواره پس از آن رخ - » طلب كني«اي خواستهشكلي استفاده كردي، محتمالً بايد دقيقاً آنچه را نمي
همچنين مجبور نيستي همانند يك جادوگر، . اي خارج از آن اتفاقي استاين، تنها سيستم است؛ هر نتيجه. دهد، اصالً هيچ چيزمي

بپوشي، معابد گرانقيمت بسازي، كاغذ پوست دست نخورده، خون بز سياه و غيره و غيره به دست ساحر يا كاهن سنتي لباس 
  .در واقع هيچگونه نمايش يا تدليس. آوري

  .باور يا انرژي آزاد، يعني ميلي نااميد كه هنوز يك عقده نيست 2
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در شكل سيگيلي » زن«؛ كلمه 1مثال. شوندشده ساخته ميها با تركيب حروف الفباي سادهسيگيل

ايده، كسب . و غيرهغيره ) مثال(يا ) مثال(كلمه ببر .  و غيره يا  است يا 
شكلي ساده است كه بتواند با اراده به آساني تجسم شود و ارتباط تصويري بسيار زياد با ميل نداشته 

تواند توضيح داده شود؛ كه راز روش صحيح خاصيت بيشتري دارد كه به صورت خالصه نمي. باشد
ما اكنون بر چگونگي . د داردشكلِ فكري است و همينطور درجات تلقين و آنچه دقيقاً در يك نام وجو

ها بدان واقعاً آنچه يك شخص به وسيله سيگيل. ايمساخت يك سيگيل و خاصيتي كه دارد توافق كرده
ها با به كار گرفته باورپذيري به اين سيستم سيگيل. گرددپذيرد حقيقت است و همواره ارضا ميباور مي

ها من به ابلهان با سيگيل. گيردشديد انجام ميشدن به عنوان يك سرگرمي در زمان نااميدي يا غم 
ام و بيماري به نيرومند و ام، به بيمار و ضعيف سالمتي دادهام، فرزانگان را ابله نمودهمعرفت بخشيده

اين خواسته من براي «: سازيداي همانند اين ميخواهيد، جملهحال اگر به قصدي قدرت ببر را مي. غيره
  :باشد سيگيل درآمده آن چنين ميبه. »كسب قدرت يك ببر

   اين خواسته من

  براي كسب 

  قدرت يك ببر 

   يا شده به صورت يك سيگيل تركيب

كه حاوي تمامي (اكنون با خاصيت اين سيگيل قادر هستيد ميل خود را به درون ناخودآگاه بفرستيد 
  .باشدقدرت مورد نياز ميدهد، آن تحقق ميل با تجلي دانش يا ؛ كه زماني كه رخ مي)قدرت است

                                                           
آنچه در اينجا نشان داده . اوت مرتبط هستنداي متفدر اين كتاب از شش روش سيگيل بهره گرفته شده است كه هركدام به اليه 1

شرايط و غيره يا الزام، . تواند از آن سيستم خودش را استخراج كندشده است گويا است و پايه مفهوم تمامي آنها؛ كه هركس مي
شتري در همچنين يك شخص با ابزارهاي اظهاري محدود، از اظهار قدرت خلق و اصالت بي. دهندمتعاقباً خودشان را نمو مي

  .اختيار دارد
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شما به سادگي : ابتدا تمامي خودآگاهي به جز سيگيل بايد لغو گردد؛ اين را با تمركز اشتباه نگيريد
 با فرسوده كردن ذهن 1خالء. آوريدكنيد در نظر مياي كه شروع به فكر كردن ميسيگيل را در هر لحظه
سنتي نيز، بسته به مزاج متساوياً به خوبي به كار روشهاي شخصي يا . آيددست مييا بدن از طريقي به

اذكار و وضع، زنان : بايست مرجح در نظر گرفته شونداينها مي. ترين را انتخاب كنيدبخشآيند؛ لذتمي
حتي (براي كسي كه . روي و تمركز بر سيگيل، غيره و غيرهو شراب، تنيس و بازي بردباري يا پياده

فائق آمده ) سازيمفهوم(بر اصل دوگانه » هيچكدام-هيچكدام«ه به وسيله براي يك لحظ) نمادپردازانه
اي اگر سيگيل با توجه پيوسته، عقده. است هيچ چيز مورد نياز نيست؛ ضمير وي از جاذبه آزاد است

اين كار با بازگرداندن . ساخته باشد، تحقق آن ممكن است در هر لحظه، در شكل يك الهام، اتفاق افتد
گيرد؛ زمان فرسودگي، زمان ارضا يگيل در زماني كه شخص شديداً نگران است انجام ميذهن به س

گردد، در نهايت مبهم مي. در زمان فرسودگي يا خالء تنها شكل سيگيلي را نگاه دار و متجسم كن. است
زماني كه ضمير، تنها سيگيل را تصور كند و نتواند . سپس ناپديد گشته، موفقيت تضمين شده است

شود و ميل به تطبيق آن را به اليه مرتبط يزي از آن ادراك نمايد، تمامي انرژي از طريق آن متمركز ميچ
سيگيل به عنوان يك محمل، مقصود محافظت خودآگاه را از تجلي . بردناخودآگاه، مقصدش، مي

هوم ناسازگار از تعارض با هر مف. رساندبه انجام مي) شودكه خودآگاهانه شناخته نمي(مستقيم عقده 
رود و يا به تدريج تحليل مي) عقده(آن . گرددجلوگيري شده و شخصيت جداگانه نيز اكتساب نمي

بنابراين ذهن به . اش به انجام رسيدهگردد؛ مقصود اشراقيشود يا به منزلگاه اصليش باز ميارگانيك مي
دآگاهي، وجودي معين و دانشي اليه ناخو(ها، بسته به شدت ميل، از آن كارماي مشخص وسيله سيگيل

دانش يا (گردد متناسب با ميل، اشراق يافته يا در آن ايجاد عقده مي) كه به وسيله آن كسب شده است
شود حس دريافت مي] يقوه[دانش به وسيله . ؛ اما نه از حافظه يا تجربه كه اخيراً وجود داشته)قدرت

  .آن» عيني«بخشي و احياي  به وسيله حياتقدرت،. گرددكه از يگانگي ميل و كارما ناشي مي

از مقاومت ضمير كه با . كنداش را ترك مياين دانش به همراهي انرژي يا ميل بازگشتن به ضمير، اليه
 كه ذهن آنها -) دريافت شده در اين زندگي(همراه شدن با تصاوير، خاطرات يا تجارب مرتبط مشابه 

 اكثر اشراق بنابراين. گريزدآيد مي به وجود مي-كند  آنها متبلور ميدر بر دارد و خود را با نمادگراييرا 
  .بايست ترجمه شودنمادگرايانه است و متعاقباً مي

                                                           
انرژي خارج از جسم معموالً . كند نيستشود باز مياي كه ذهن را به آنچه تاثير خارجي ناميده ميگري منفعالنهاين ميانجي 1

ترين را من ساده:  وجود داردءروشهاي بسياري براي دستيابي به اين وضعيت خال. هدف بهتري از ميزهاي احضار ارواح ندارد
  .ترتدخين و تنبلي مشكل. استفاده اندمواد مخدر بي. شدن نيستكشيدهصليب؛ نيازي به بهذكر كردم
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  درباره من
-ايد؛ در اظهاري بر تو، جهدي بر ايجاد اعتبار؛ چيز قابلبا فرض اينكه هيچ نشاني از حيات بروز نداده

. آيدبِ همه احساس؟ با شكسته نفسي، واقعيت، به نظر ميداري نيست و نه خرسند كننده؛ تحقق سركو
... در نفي نفس، انگيزشش براي انگيختن واقعيت! چقدر حاصلخيز از ناكاملي! اين نفس، چقدر خالي

بدين علت ! اين غبارهاي كريه وهم، ارثي هستند، سبب عداوت بهشت: آوردبيشتر و بيشتر سر بر مي
ور داشته باشم؛ انقياد به يك ويژگي؛ مفهومي از نفس، آزاديِ عشق ترسم به خداوند بااست كه مي

» تو«شايد سبعيت يگانگي من، سكوت . شايد قادر كسي باشد كه از مفهوم خداوند ناآگاه است! نيست
با اين حال نوع بشر براي . باشد و براي من نه بيش از اين جستار يا كوششي براي حمايت از شك خود

تنبيه، با : دهد، تا ميليونر شودكند و براي هر لذت غرامت ميگويي مي متناقضورزد،هميشه شك مي
، براي فريب هامتمول تفاله! هايش مطابق خواهد بود؛ اين ترس وجود داردحسابرسيِ اندوخته

، يا با »بار«هايش به عنوان ، از دارايي»فقير«كند، از خود به عنوان وجدانش، وانمود به حقارت مي
كننده چه تسلي دارد؛ تالشِ بدون آرامش، حقيقت روز انتظار و ناظرِ بيزار! كندياد مي» اني اندكميز«

دهد ي قابل تصور؟ وقتي عادت كرد، واقعيت را از دست ميحبس، آلت شكنجه، هراسهاي هر شكنجه
، ايمانت را سازد؟ آه، حماقت جهانها را از نو ميو ديگر ترسان نيست؛ آيا آنگاه خداوند و فالكت

اما دانش را . كمال بالهت، آغاز كودكي است. عصا را وابنه و اعتراف كنانكار كن، اين خداوند خونين
ناپذيرم را انكار از كودكي، هرگز مقصود شكست. انحراف بود كه مسير را مستقيم يافت. پاياني نيست

 ميان آن همانند نوزادي كه هنوز رسد؛ با اين وجود من درفالكت جهان، جاويد به نظر مي. امنكرده
تاثرناپذير هستم؛ اما ياراي آن ندارم ادعاي خدمتگذاريش )  ِعشق نفس(لبخند نزده است، در خلوص 

من . من در خواست جاويد تحقق هستم؛ اگر چه ضعيف باشم، خرسندي من فراي فهم شما است! كنم
هاي م، يا همچنين با باورپذيري در افراسترسم از يك مباحثه دفاع كنگرا ميعقيده] در كسوت يك[

ترسان از دانش، باشد كه باور من، ! ي خودشان باشندباشد كه آنها زماني زداينده... خودم مصالحه نمايم
ها، گوهر ها، كيشاز جرات خود به باورپذيري در اديان، افراس! خالي بودنش باشد، آري، غفلت

كنم و پذيرم انكار ميزمان آنچه را مير محتاط هستم من؛ همبسيا. حقيقت را در اختيار خواهم گرفت
نمايم؛  رجوع ميمطلقسازم؛ با گذر از تناقض، بدون سبقه، خودانگيخته به روزه مي» عدم لزوم«بر 

رسد كه هيچ  چقدر ساده است؛ آنچنان به نظر ميراه. واكنش كارما: سرخوشي و كنترلم را نظاره كن
حيف، عبثيِ مفهوم ! باشد كه كلماتم اندك باشد و آبستن! شود، بلكه همه ناگفتهبايست گفته چيز نمي

اش نرسيده است؛ تمامي انسانها، دروغگويان، در جهدي براي جنون در اوج آن خداوند هنوز به كرانگي
 عاقل. در حاليكه من به تنهايي، فردي با سالخوردگي نابهنگام؛ دليل بر سريرش لرزان: گردندظاهر مي

 .اي در وحدت مقصودباكره: بمان، در عصمت مثبت، معترف به هيچ وجداني، هيچ اخالقياتي
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گفتن بر ناميده، زوس عادت را با بلند سخناي پوچِ هواخواهيدستاويزه] و[ متخاصم به عذاب خود،
يافتن از شنوندگانِ و يك بار، در حين بازگشت به خودآگاهي آشنا، از آگاهي. 1نفسش خرسند نمود

هاي اختيار، راندگان، دالالن محبت، زناكاران، شكماي از سائلين بي همهمه–مند آزرده گشت عالقه
اش بسيار بود، اما ايشان همچنان وي آزردگي. ها هستندن مرسوم كه ماحصل تمدنبيمارامتورم و غريب

  !به ما مذهب بياموز! استاد، ما بايد از اين چيزها بياموزيم: را به ستوه آوردند و مي گفتند

و در حالي كه با رنجش عظيم، معتقدين اميدوار را نظاره مي كرد وارد دره خوكداني شد و پيشداورانه 
  -:و زماني كه بيزار بود دهانش را به استهزا گشود و گفت.  فرض نمودپيروان را آنها

 من را . روا يافته است، من و نه توضعفاين آشنايي از ! تان در دستان ديگر استاي شمايي كه آينده
ه شما ناخوانده ب. امزوسِ بزچران بشناسيد؛ ناجي خود و آن چيزهايي كه هنوز بر آنها افسوس نخورده

  .پس تكفيرم را تاب آوريد. گويي من گوش داديدتك

كنيد براي اندود نمودن جهان، تصور ميبا شپش! هاايد؟ انگلآيا بر مدفوع خود لغزيده! چرندگان ناپاك
  بهشت اهميتي داريد؟

-گريزيد؟ چرا كه از آنچه فراهم ميكنيد در زناي غفلت خود از صدمه ميبا تمايل به آموختن فكر مي

برداري كنيد از ضعف من بهرهزماني كه تالش نمي! آيدرم، چيزي بسيار بيش از معصوميت درميآو
  خورد شما را ارضا نمايم؟نماييد آيا من بايد اميالِ اخالق

ها محشور شوم تا اينكه به رسانم بهتر است با گرگتشويش به جسمم لذت ميهاي بيمن كه با گام
  .د گردمزده شما وارهاي طاعونخانه

آلود نادري براي شما جهان خون. وار شما استاين چرخه كور كرم! زايش... جويدن... تغذيه... احساس
  آيا چيزي نبايد عوض شود جز از طريق هاضمه ملعون شما؟. ايدعشق در ميل ساخته

هر در هاي مرده خود را كه  شما كه نفس، چه گوشتي بايد پيشكش نمايم؟در آن شما آدمخوارانيد
  بارگيِ حركت ذهن مرا داريد؟ شكمايد، ولعكثافتي خوابانده شده خورده

هاي ايد؟ شمايي كه باور داريد زايشتان غايت است خاكروبهشما در تعارض چه چيز بدست آورده
 –نماييدگشتن رجعت ميحققمخلقت متجلي هستيد كه از نو به سادگيِ نخستين براي اشتياق، شدن و 

 مهار احساسكنيد مني را از طريق فكر مي. ايدشما زمان و ضمير را در هم آشفته.  نيستيد]آن هم[هنوز 
كنيد؛ به سفيهان كنيد؛ با كشتار زندگي ميكنيد؟ شما جنسيت را با اخالقيات پر زرق و برق نفي مي

  . ممكن گرددكه غيرممكن هستيد تا كه همه چيز بر شما –گذاريد تر نماز ميعظيم
                                                           

 ]م. [ه به هواخواهي مشغولندنه همانند ديگران ك 1
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  .ا ناجيان ميل، محظوظ شدن بالاستفاده استبراي شم

زندگي و مرگ چه تفاوتي . تر است ورود ديوانه به بهشت تا جذاميان اخالقيبه راستي بسي سهل
داني چيزي كه شناسي؟ ميدارند؟ رويا و واقعيت چه تفاوتي دارند؟ چيزي فراتر از بوي تعفن خود نمي

با اين حال خورشيد بسيار شكيبا است . اموش خواهم بودداني؟ به خشنودي خكني به يقين ميفكر مي
اما لعن بر تو باد در ... آيدام از البه تو ميآيد و مرا نظاره مي كند؛ و ضعف من از ناخرسنديكه باال مي

  !حصول به دستاويزهاي شاداب من

  آيا تنها جسم و روح وجود دارد؟! شدگان جسددزدانندنفرين

ارد؟ استحصالي فراتر از حس و ميل خداوند از اين ازدحام وزان و بلعنده كه چيزي فراي نهاد وجود ند
  باشيد؟مي

بهشت نسبت به رستگاري يا مصيبت ! هاداريد، قهقهه بين گزشآويزهاي خود را مرجح ميآه، دست
 چه؟ من براي ياري به! دارتانناراستي ناراستكار شما بر حتميتي غريب آيش مي. تفاوت استشما بي
  دارم؟آور نفس شما را حفظ ميكنم و ستايش رقتتان را اصالح ميهاي پوسندهفريبي شما، جسمنفس

  !  من آرم– فشار نه ضماد –شمشير 

 يا اميدها –گردد معني كسب نميچرانتان هستم؟ لذت من ميان حشرات پوچآيا بر چوپاني بزها، خوك
همچنين شَناعتتان را تسكين نخواهم داد، چرا كه در شما، . هنوز از خود مانده نيستم. قدرو ترسهاي ياوه

  .بينموالدينتان و استگماي خورشِ ناپاكي مي

در اين خلسه دونِ رياكاري، اين يادبود خُرديِ متقلبين، نشست عارفانه كجاست؛ توارث غيبگوياني كه 
  بودند؟

 شمادر دنياي . گردندات مي گودال لجن خزعبالتي است كه اخالقيشماالهيات !  صادق بود1سدوم
-دار شود، شوربختانه پايان ميهرآنچه با خون برادركشي لكه. دهدغفلت و اغوا، سعادت را تشكيل مي

  .پذيرد

هاي ادراكات و نيايش. گرااميال بِه: جويان؟ رستگاري از هاضمه بيمار، باورهاي افليجرستگاري
  ! تعفني بر تمامي منخران پاك–تان عارضي

هاي بخشي به احساسات ژنده، انساي بر باززاد ناخوشي در سكني استيحالتان سعي–يق يك روح ناال
بر ! ايد شما راندگانچنين.  دنيايي از نعمت، اندوخته از حرص– است 2رسمكريه، غوغاكوخ خوش

                                                           
1 [city of] Sodom 
2   calligraphic pandemonium 
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دالنه در  خوش.هايي برقرار در ميان گورستان استتان درمانگاههاي مجللهاي پِهِن منزل داريد، كاخكپه
هاي اميال، تقاعدات مغرِض، از تهديدها، از بشارتكشيد؟ استحصال شما از پارهاين حفرِ بخت نفس مي

  باشد؟ ميبرون زماني كه 1توانيد بهشت را دريابيدآيا مي! باشدكرداريِ موهن مينمود راستسهم

باشد و نه فضيلتي در حقيقت نمي. نيددابا باورپذيري بدون انتساب، بدلي هستيد و راه فضيلت را نمي
-منحرف معلم است، چرا كه آنان كه صحبت مي. گرددقانون، التزام ميل مي. كرداريحقيقتي در راست

  .اندكنند تنها كلماتي براي ارايه خرج كرده

  گويي؟آيا از ميان رانهايت سخن نمي! باورپذير يا تكفير كن

به درستي كه اگر به كمترين باورپذيري، نيازهايت بايد از .  اين استباورپذيرفتن يا باورنپذيرفتن؛ مساله
شما از همه چيزيد، از همه دانش و محتمل، حماقتت فراي محنت خود خواهد . همه چيز پيشي گيرد

  .بود

  .خانهات فاحشهميل بالقوه. آرزويت؟ بهشتت؟ من مي گويم ميل تو زنان است

ها، ي كيشي در ميان شما دالوري توهين به دشمنان تيرهترسيد؛ چه كسو شما كه از رنجش مي
  اميدهاي پارساي شكم را دارد؟

  !وغت را برانگيزانم و لذت برم؛ آسياي دندانهايت راكنم، تا وغهايت را تكفير ميفرمان

شناسيد؟ گناه از آميز ميخواهيد؟ چه خواهش داريد؟ فضيلتتان را از غر و لند جنوندانيد چه ميمي
  الهت؟ به يك معلم ميل داريد؛ چه كسي در ميان شما اليق آموختن است؟ب

  .وحشيانه انجيل انتحار روح را تدريس خواهم نمود، پيشگيري از آبستني را؛ نه حفاظت را و زايش

  .ايد؛ برآورده نمودن مقصودي كه بر شما مفقود نيستبودن ضمير را حياتي داشتهباورِ جاويد! هااحمق

  .سان روحت زاييده شدبدين.  ميل برآيد؛ پاهاي ماهي، بالهاي خزندههمه چيز از

  !بشنو، اي آفت

  !انسان انسان را اراده كرده است
  .اي آن را دگرگون نخواهد نموداميالت جامه حقيقت خواهد پوشيد، روياهايت واقعيت؛ و ترسي ذره

هاي بدون رابطه جنسي؛ فات؛ دهشت انحرا–كنم كننده رهسپار مياز اين رو شما را به سقطهاي حلول
  .باشيدهاي جديد به بهشت نااليق ميچرا كه براي پيشكشي جنسيت

                                                           
 .]م[محقق كنيد  1
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] نسبت[من يك بار در اين دنيا از خنده لذت بردم؛ زماني كه قدري را به ياد آوردم كه به تحقيرپذير 
  .شده ناميدهمن كرداري غمگينِي اميدهايم؛ راستام؛ پوچي ياوههاي خودخواهانهدادم؛ قدر ترس

  ؟توو 

  .هاي خون فراخور نيستند؛ و نه خنده خدايانبه يقين اشك

  .شدهنگريد؛ بلكه اشپل غريبي از نوعي استهزاي فراموش نميهاانسانشما حتي همانند 

سازيد تا  آيا اينان اشتقاقاتي هستند كه شما براي نهاد آتيه مي–گشته در ميان اوهام مولود دوگانگي گم
ايد و بسيار بار بيش دوباره از وجود رنج خواهيد زايش داشتهها بار باز دامي خود را برانيد؟ ميليوننفس
  .كشيد

- ِسرِ كيسه[كردن تنها با شل. كنيدايد زندگي ميايد؛ در غورِ حقايقي كه ساختهشما بر چيزهاي پريشان

م گرسنه از خير و شرّم خرسند خواهد سرريزم، شايد يادگيري از خودتان را بر شما آموزم؟ در شدن] ي
  .آيند را به واقعه خواهم سپردشد؟ خودم را نيز جهد نخواهم نمود و پس

  .اي باشم بر خود، دشمن حقيقتتا كه غريبه: مقصود را بشناس

  :كاربري استداللتميل ورزيدن؟ اما به اين باورپذيريد، به نامطمئن از آنچه باور داريد؛ محتمل، پاره

فراتر از اين . گويدنمودنِ عداوت من است كه سخن ميگذاردن صرف بر عشق نفس، اكنون رخصحهبا 
- ي عاليپرستانه و آتيه شكمهاي پوچ اخالقي و ايمان كودنانهبراي تازه نمودن سالمت خودم بر لباس

  !زنممقامان نابالغ ريشخند مي

بلعندگان، سارقين و گان، زناكاران، متملقين، جسدروندپس! ايدشدههمگان نفرين! سگان، بلعنده قي خود
  كنيد بهشت درمانگاه است؟فكر مي! دواخوران

 كه براي 1در شهوات خوابتان، شقاوت نحيف و اخالقيات بيمارتان، از ديواني. شناسيدشما لذت را نمي
  .دهيد بيشتر اليق تحقير هستيدغذا خوراك مي

دانيد چگونه صرفش با تحصيل آن نمي.  ثروت شما شريك استبيماري در.  شما بيزارم2از مموناي
  .كنيد

  .شما تنها جنايتكاران خوبي هستيد

                                                           
 .]م[اهريمنان ذهني هر فرد  1

2 Mammon 
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خلوص در قلبان . اكنون رحيم خرج كرده استهم. انداند از كيهان خاليكرداريي راستآنان كه تشنه
عه شما بربريتي جام. آيدفروتن محكوم است و از بهشت نيز بيزاري مشابهي به دست مي. اندمنقرض

  كجاست موفقيت شما به جز از طريق نفرت؟. ايدرسشما بدوياني پيش. جالخورده است

  . اين گذار خونين توسط زايش و قصابي–حسن تفاهمي در دنياي شما نيست 

  .ورزيد و عشقبه ناچار با بلعندگي به همسايه خود نفرت مي

تواند در اصول مسلّمشان هاي تمسخر، كردارشان نميهدف. آورند و بايد جفا داده شوندپيغامبران تهوع
  توانيد غير از دروغ سخن رانيد؟اند؛ آنگاه چگونه مياعمال، ضابطه. جريان داشته باشد

  .تان قضاوت شويدبايد بر اساس رغبت. ميل شما خدايتان است و نفرت. عشق ملعون است

لعنت فتوي است؛ چرا !  مقصود دافعي از پاكدامني.بينم؛ بازهم خوكي از رمهتان را ميدر اطرافم قواره
به . دهندو باز هم پدرانتان به ياري زنان ندا مي. انداختهايد؛ آدمكشانه پسزادهزاد و مشقتكه شما لجن

كس نبايد با ظن گويم كه بهشت كاتوليك است و هيچمي. كنيدعبس بر قلمرو فاسد خير و شر جهد مي
  .هر يك وارد شود

نهايت شر،  هستم؛ بيميثاقگويم من به كل، چرا كه مي. بينيد جفا ميمند شما كه به خاطر ملعوني
  . براي شما–منحرف و به هيچ ترتيب خير 

  .هر كس با من باشد نه به كفايت بسيار از من است و نه از خودش

! راندههاي كرمالشغ: او دوباره بدانها ناسزا گفت. زوس خسته شد اما بسيار از شنوندگانش بيزار بود
گردد؛ چرا كه در آن روز نياز رانيد؟ هر كس از من پيروي كند دشمن خود ميام عيش ميهمچنان بر قي

  .اش خواهد بوداش تباهيضروري

. بيزاري خودتان شدن و كشف باورهايتان را ارضا كنيد؛ بدان سان فضيلت كسب كنيد! برويد جهد كنيد
؛ پس از قدرداني و الف متاثرش بگريزيد؛ چرا كه غضب بهشت بر تان تصادفي باشدبگذاريد خير

  .كارانِ آسوده سهمگين استافراط

  .خواهي با ديگران رفتار كندر ميلت بر ساخت يك دنيا، زماني كه به كفايت دلير شدي آنچنان كه مي

ن؛ براي ساخت شكستن قانوسنگدالنه به سوي خودم؛ براي درهم. آيمبراي كنار زدن و نه نجات من مي
كالمشان؛ براي رفع گر با تخيالت جلفزنان و رستگارجويان جنجالها، الفويراني از شيادان، شارالتان

  .خوي توهاي طبيعي و درندههاي نفسوهم و بيدارنمودن تمامي ترس

ي هستيد آويز خود تهكردني تحقيرآميزترين و توليد ديوصفتانه هرچيز، آيا آنچنان از دستشما با زندگي
  كه چيزي جز بدترينِ تصوراتتان انتظار داشته باشيد؟
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هاي اين نعره: دهم تا از قديسينت كشتاري بسازي، دستاويزهايتو اخطار مي! صدا استصداقت بي
  . عفوِ سهلِ هرَسِ گناهانت–ات را تضمين كنم توانم ميل سربرآورندهتنها پس از آن مي. نفّاخ غفلت تو

  . شما تنها گناهي در برابر نفس هستيدتبهكاران حماقت؟

-خواهم كه در مقابل شرّت مقاومت نكني و نه از آن بهرهمي. براي دلشادان بهشت گناهي وجود ندارد

  .شودچنان چيزي از ترس است و خوابگردي از رياكاري زاده مي: برداري

 اگر در تصرف داشتم، پس. ها را پيش از وفات زمين در هم خواهد شكستبهشت در شوق، همه قانون
  .بودخيرم به شما آتشفشاني مي

  .اي متعارف استالتزام و زمان پديده. قانون است آزاد استاو كه بي

بدين سان كسي كه ادراك را بشكند يا . ات را به انجام رسانيتواني خواستهبدون رياكاري يا ترس مي
كرداري، وجود راست چرا كه مگر بي.اي با بهشت خواهد داشتاش را بزيد، خويشاونديسرپيچي

ورزيد، تخيل شما در شدن به قدري كه در برابر افراس گناه مي. آزادانه و خالقانه محظوظ نخواهيد شد
  .مورد نياز خواهد بود

زيد؛ در نوع انسان در ميان ديوان به علو درجه مي. »نمي بايست بكشي«: هوش گفته شده استبي
آيا بدترين واقعيت اين دنيا . باشندورزيدن لوازم كافي نمينگال براي ميلديگر دندان و چ. خودش
  تر از رفتار بشر است؟بدسگال

  .كنم عينيت را از رويا جدا كندبه عشق ذاتيِ وضع اخالقي تو پيشنهاد مي

هر آنچه مقدر گردد . گذاران سرنوشت كريه ذهنيت گرديدن را خواهند داشتقانون! شادي كنيد
  . تا تعادل اين خودآگاهي را با رياكاري متوافق بنمايد–شود ن ميجايگزي

-شما با لبريز گشتن از اميال فراموش. باشداش ميممكن است قراردادي باشي؟ باور، حكايت از وارونه

  .در قانونِ ميرا و زايا هستيد)] باورها[(شده و حقايق متنازع، قربانيان آنها 

-ميل به جز با عمل به هيچ ترتيب كسب نمي. ر و نه القاشده از آنراه بهشت مقصودي است اسبقِ فك

  . باورپذير يا با احتياطنمادگرايانهپس : كند

شهوت عظيم را صرف كنيد و زماني كه ارضا شديد . با داشتن آن ميل بين مردان و زنان، زنايي نيست
  .تر شده استواضح] آن[از انجام بازي با آرزو در اين روزِ با نزاكت، فاحشه. به چيزي جديد پيش رويد

ات چگونه رسوايي دوگانگي. به جسمت تعرض نكن و آنقدر ابله نباش كه جسمت به تو تعرض كند
رساند؟ بگذار پيمانت موقرانه باشد؛ اگر چه بهتر است با عمل زنده ارتباط برقرار شود تا به تو سود مي

  .با كلمه



  105                                                                                                                                                  تكفير زوس           

-هاي خرفت تو است، زمختي تاس و بطالت تيمارستانيفت تصوير دريا- اين كاكاتريس–اين خداوند 

  .ورزي بسيار بهتر از اغواي بيشتر استعشق تو از ترس زاده شده؛ اما نفرت. ات

  .گيرمدهم و ميبدون تمايز به همه مردان مي. كنمراهت را مشكل مي

  .در شكمت جنگي برپا است. خوراك قرمز را جويا شو. شناسمعشق و نفرتت را مي

  .ي زاينده استتنها عشق نفس، اراده

آيا بايد از طريق كلمات به خرَد كوشش كنم؟ حقايق الفبايي با دستورِ زبانِ تردستانه؟ هيچ ! حال چه
  .شدهتر فراموش بسيار عاقالنه– نباشد درگذشتهاي نيست كه حقيقت گفته

-من در دنيايي بي! ت؛ صرف كلماتخطي كنم؟ كلماوار خطآيا بايد تناقض لغزنده را با خطاطي ديوانه

  . فراي شدن–كلمه موجود هستم؛ بدون ديروز و فردا 

گرفته، هاي قالبپوش، مثَلپس بر اخالقيات ژنده. شودها از زمان و فضا فراهم ميپذيريتمامي ادراك
هايي عنوان فرماناين را به تنهايي به . اندازمات تف مي و اصطالحات منبري هذيانياداي شمرده كاهنانه

  .دهمهاي مهلكت ارايه ميايمن بر شقاق

از بلوغ تا مرگ، . بسيار بهتر است تا كه استدعا كني] اين. [چيز روي تا كه عاريه گيريبهتر است بي
از غده پستاني تغذيه . تري از تغذيه خوب وجود نداردفضيلت بزرگ. را در همه چيز ادراك كن» نفس«

  !طبيعت بشر بدترينِ ممكن است... د، به تغذيه ادامه دهكن و اگر شير ترش بو

-ها منزل دارم؛ طردي خود در بدترين مكان1رفتاريصالحاكنون از خود. بار در ميان شما زيستميك

  ..ترندبه وضوح بسيار بيشتري از مردان صادق] كه[خواسته؛ به معاشرت بزها 

گردر اين دمشكل است3بريمشكل است؛ برون، ادراك واقعيت 2توافق عدمرونيد . 

  .آنچه تباه شده بايد محجوبانه مرَد. انداين روحانيون گورهاي زنده

-پس باشد كه از شما آنان كه نيايش مي. خدايان هنوز با شما هستند. كننداند آنان كه استدعا ميملعون

  -:كنند اين منش را اتخاذ كنند

                                                           
1  self-decency 
2   heterogeneousness of difference 
3 evacuation 
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-گندمت را بر آبها مي. شكنتتكفير؛ چرا كه منم بتاي نفس، خداي من؛ غريب است نامت جز در 

 همه چيزِ سيگيل نام مقدس قرار دارد؛ الفبانهان در شكنج . فكنم؛ چرا كه خودم گوشت هستم به كفايت
شود؛ يابد و متجسد ميآرزويم در باور حلول مي.  وجود داردميل جاوداني قلمرو من، زميندر . نادانسته
باشد كه . يابديابد و تجمع ميخودآگاهيم تغيير مي. بهشت خلسه است. منم حقيقت زندهچراكه 

مرا . رها از اخالقيات. كرداري را فراموش كنمبگذار راست. دالوريِ برگيري از وفور خود را داشته باشم
  .به وسوسه خودم هدايت كن؛ چرا كه منم قلمرو لرزان خير و شر

  .اوار اكتساب گرددباشد از طريق آن چيزها كه لذت خواستم، سز

  .ام سزاوار باشدباشد كه تخطي

بياموزانم تا كه آزاديش برافراشم؛ چرا كه به . با عشق نفس سرخوشم كن. مرگ روحم را به من ده
  .آمين. بگذار در برابر باورهاي خُرد معصيت ورزم. امكفايت دوزخ

  -: گفت1گيري عطفشزوس با نتيجه

اقبال بر افرادي كه خوشحالي ن و رنجوران؛ زادگان شكم؛ انسانهايي بدروندگان، گدايادوباره، اي خواب
  !ضروري است] براي ايشان[

ايد؛ هنوز به كفايت بالغ نيستيد كه در برابر قانون معصيت كنيد و همچنان به شما بر تنها زيستن ناكفايت
  .زنان ميل داريد

را كه به يك چيز باور داريد؛ يكديگر را شناسم كه آرزوهايتان برآورده كند؛ چجز لعن، جادويي نمي
  .كنيدكنيد و ارزش معاش كسب ميگوييد؛ متفاوت عمل ميميل داريد؛ ناشبيه سخن مي

  .گيردهاي جديد از حرامزادگي نشات ميمطمئناً تمايل به قوه

  .ونداند محشور هستيد؛ همچنان ديوان بايد كاشته شتنها نسبت به حقايقي كه بر دالوريتان متعارف

شناسي؟ لذت بين ضمير و آيا بايد از آن شدت يكتاي بدون شكل سخن رانم؟ خلسه درون را مي
  نفس؟

  .كندروم و كسي رهنمايي نميمن آنجا مي.  هستفكرهيچدر زمان خلسه فكر ديگري نيست؛ 
                                                           

 .]م) [آمين(حرف عطف  1
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  ! عشقت تكفير است–بدون زنان 

ا به پيمايش به سوي خودهايتان  كسي شما ر–پس راه خود رويد . براي من، راهي نيست جز راهم
  !غريب... خونين... صديقبگذار لذتهايت همانند غروبگان باشد؛ . كندرهنمون نمي

شمار بود، براي خلسه؟ اين انشعابات خودآگاهي در نهاد؛ آيا مقصود اصلي لذت اكمل، نفسِ بي
  !منسوب با دهان، جنسيت و حس

ات نياز به تكرار  به دليل نقطه كور ديده–گشته است عجزدرآورندگيِ جنسيت، فالكت تمام آيا به
  هست؟

خواري در نگري به آدمآيا دوباره بايد با فهمي اندك سرگرمت كنم؟ يك درون! دهاناي خونين
   جنايت متغير در برابر نياكان؟ آيا غذايي فراي جسد وجود ندارد؟–]  ِغذايي[كشتارگاه پرهيز 

تان آن كشتار نادانسته است عروج داده شويد، بايد جنايت و رياكاريپيش از اينكه به دنيايي كه در 
  .درگذرد

. خواب نمازي شايسته است. كنممن با نان خالي زندگي مي. گويمبدين سان با دهاني پاكيزه بر شما مي
  . هستندديوسانتمامي اخالقيات 

  .اندتنها زنان مانده. مرد مرده است. افسوس، شكست بزرگي رخ داده است

-انكار نفست را اختياري مي. ها نهان است دريابيدتا آنچه در تمام رنج! پيرويم كنيد«: گويمبه سخر مي

  ».گردانم؛ رميدنت را دالورانه

  !ي انتحارهاهمچنان با من خواهي بود؟ درود بر همه

  .اي بيزار گشت و خسبيدزوس با خميازه

 و ديد جمعيت، ديگر با وي –ط آبشخور خوابيده بود  چرا كه وس–زماني كه بوي تعفن بيدارش كرد 
ام و هنوز خويشاوندي را از دست نداده«: و قهقهه زد و چنين گفت.  باقي مانده بودخوكنيست، فقط 

ها، گير هاي احساسات، اوهام اخالقيِ درونِ جذر و مد اميدها و ترسآيا در محنت! امتقريباً خُنّاق گرفته
  »ام؟افتاده
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چرا كه انسانها را : امر به تنهايي ميل را مستحيل خواهد نمود؟ هنوز وهم را از واقعيت رها نكردهآيا عم
دانم همچنين نمي. گفتمدهم؛ يا شايد تنها با خودم سخن مياز خوك، رويا را از واقعيت تشخيص نمي

  ...باشدتكفيرم بر كدام تاثيرگذارترين مي

كوشانه گفتم تا مبادرت را آنچه با مناعتي سخت! ه خورده شدهام همانند مكاشفناشدنيگويي حستك
  .آب در يافتن سطحش تنها نيست. آوردوار به بار ميهاي خوكافزايش دهد، تنها خرناس

 ريخته قانونهايشان را در دستور كار با عين حال چه افراس! ام را ندارم؛ نه، نه در اين زندگيتراژدي
  .ام جسميت روياها را نراندهباشم يا در آبشخور، حداقل

سازِ از نزولِ لجن. اين اراده من؛ اي خورشيد باشكوه: زوس با روي گرداندن به سوي نورِ خود گفت
  .مارهايم بيزارم

  .همه پرداخت شد. امرنج كشيده. تزبدرود آنتي

  .بگذار روانه شوم و خوابم را از نو بسازم
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  ستارهپيچيده در فضاي بي

  جايي كه منم، در آغاز، گريسته بدان سبب؛
  ت و گفتارها شوم،ها متفاوزبان

  و كلمات دلتنگ و اصوات خروش
  دار و بلند؛ به همراهشان صداييهاي خشواك

  پيچداي كه مياز دستان، همهمه
  موسم رنگ يافت،آري در آن فضاي بي

  ميل به سنگ، آنجا كه تندباد وزد
 30-22سوم ،     دوزخ،                                                                        دانته                       

 زمين
 دوزخ

20صفحه   



 

 .كيا و زوس، با من بياييد تا اين افراط شاهد باشيد!آه

)  بشريمحدودمظهري از دانش(ايمان:انسان برخيزد، پرده را كنار زنددانِيِجوانيِ جاو
   عيان داردمتعارفو دوزخ 

زمين
 دوزخ

21صفحه   

 آشوب



 

 آنگاه كه بر آستانه يك نهايت اقامت گزينيم
  زاد باشد- ذاتي، نارس، نووجود
  .ازدس انعكاس ميآشوبو 

  شويم،مان خيره ميخودي آنگاه كه در آينه
  بينيم،كنند ميو كارهايمان را آنچنانكه ديگران قضاوت مي

  اهميتي خود رابدان سان بي
  :يابيمادراك درميبه نسبت خرد غيرقابل
  )دانهمه(كياي مطلق 

  انديابيم چقدر دستاوردهايمان زيرجلديو در مي
  .يمما فرزندان زمين هست! افسوس

 مقيمان آستانه

 ِ وجود ذاتي خواهم ناميددوزخاين را

 زمين
 دوزخ

22صفحه   



 

 مقيمان آستانه

Nel mezzo del cammin di nostra vita. 

  . حياتمان سياحتيدر ميانه
1، اول، دانته  

زمين
 دوزخ

23صفحه   



 

 .چقدر عريان است و خواهد بود
  .گرفتار به ايمان و فهم كور
  مرگ اينجا مرده آرميده

  دانكياها، دستان مرگ-چرا كه زود

 .شناخت معبد!دريغ
  شوداين عذاب جسماني ناميده مي

 كاها-قلمرو زود

 نشدهاحياي جنايتي تصفيه

 زمين
 دوزخ

24صفحه   



 

  كياها-زود
  و مرگ

  عذاب و ايمان

 كياها-قلمرو زود

 كياها-زود

 زمين
 دوزخ

25صفحه   



 

26صفحه   

 دوزخ



 

زمين
 دوزخ

27صفحه   



  اين است الف و ياء

   پايان
 در ورود بر دروازگان حيات!دريغ

  كرده تلخك، خوان وهم واژگون؛هان، دانش بديدم
  :مان نشان داد، به همهشيدهبه كناري كرا آنگاه حقيقت غلط 

  .جهان را، جسم را و وجود را
 

 زمين
 دوزخ

28صفحه   



 

زمين
 دوزخ

29صفحه   



 

 امشك به سفيهان بيش مهر ورزيدهبي
  ام و جهانيان گمراهخود سرافراز نموده

  مايه خوابانده،شكوهم را در جامي كم
  ماهام را به يك سرود فروختو آوازه

  ]برداشت آزاد[عمر خيام

 نآستي

 اوزمن
 اسپير

1904 

30صفحه   

  يابداينك اين كتاب پايان مي
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هاي تخصصي جادوي منحصر هاي موجود در متن، در حوزه واژهاز آنجا كه بسياري واژه 
-هايي برگزيده شدهگيرند، معادلر ميغرب قراباطني هاي علوم يا ديگر حوزه/به كيائيسم و

ها بدين ترتيب اين معادل. گر مفهوم مورد نظر كتاب باشنداند كه پيش از هر چيز توصيف
توجه به اين . لزوماً معناي مصطلح در متون تخصصي مرتبط در زبان فارسي را در بر ندارند

- فهم اين كتاب خود آن ميواژه ها از آن جهت اهميت دارد كه تنها مرجع قابل استناد براي

  .باشد

-اند به معناي اسم خاص به كار رفته نوشته شدهحروف كجهايي كه در متن به صورت واژه 

  .اند

تر نمودن متن در قالب اضافه ادبيات خاص نويسنده ايجاب نمود تا كلماتي براي روان 
  .شود

 expression ابراز

 fulfillment, satisfaction ارضا

 passion اشتياق

 doctrine افراس

 belief  باور

 to believe 1باور پذيرفتن

 vision )بينش جادويي(بينش

 tetragrammaton )كاباالچهارگانگي بنيادين در(تتراگراماتون

 to imagine تصور كردن

 eternal جاويد

 God-head 2جوهر الوهيت

 world جهان

 mood حال

 god خدا
                                                           

وابسته به مفهومي خارجي » باور كردن«فعل . معناي فعال دارد» باور پذيرفتن«معناي منفعل و » باور كردن«بر خالف ظاهر،  1
- جنبه فعال آن مي» به كار گيري باور«در اين كتاب منظور از . است كه مي تواند مستقل انجام گيرد» باور پذيرفتن«است و تنها 

  .باشد
  .بايست به مفهوم يگانگي مطلق كاباليستي اشاره داشته باشدزمينه جادويي نويسنده اين كلمه ميبا توجه به پيش 2
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 God خداوندگارخداوند،

 wise خردمند

 fulfillment, satisfaction خرسندي

 ecstasy خلسه

 knowledge دانش

 world دنيا

 sigil )نمادپردازي هدفمند به قصدي جادويي (1سيگيل

 ego )احساس من بودن (ضمير

 means طُرُق

 self love عشق نفس

 obsession عقده

 virtue فضيلت

 understanding فهم

 law قانون

 faculty )ذهني(قوه

 Kiaism كيائيسم

 pleasure لذت

 to visualize )ذهني (متجسم كردن

 to please محظوظ نمودن

 to realize محقق كردن

 desired مطلوب

 wisdom معرفت

 idea مفهوم

 conception )به وسيله قوه ذهني(مفهوم سازي

 elemental موجود عنصري

                                                           
  .از همين نويسنده مراجعه كنيد صحيفه زوئي زوسبراي توضيحات بيشتر به كتاب  1
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 desire ميل

 self نفس

 reality واقعيت

 means وسايل

 posture )وضعيت بدني(وضع

 Neither-Neither 1هيچكدام، هيچكدام

                                                           
به كارگيري اين دو به صورت . مد نظر نيست» نه اين نه آن«ه كنيد كه در اينجا صرفاً يك توج. »نه اين نه آن، نه اين نه آن«يا  1

 .كنندهمزمان يكديگر را خنثي مي
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