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  يادداشت مترجم

  
 دانستهمي »سودمند« را دين ترپيش او اما شناسند،مي غيرديني مداريِانسان حاميِ ْبزرگ مثابه به را راسل هرچند □■

 به را انسان تواندمي باشد، انديشيكوته هايگونه ديگر و جزمي عقيدة از ابرم كه اگر دين، كه است بوده آن بر و است
        كالمي عقايد از ،داندمي ارزشمند دين در را آنچه« كه است كوشيده او ،رو اين از .رساندب كمال با نزديك تماسِ

 دين، ماهيت كمدست يا دين، راسل، نزد. دارد نگاه را آن تماهي و رهاندب خرافات و انديشيجزم از را دين و؛ »كند جدا

 يا اصل گونه آن هر كه كندمي تأكيد چنانكه ؛است »ابدي و آرماني خيرِ يا نيكي با شدن همگون براي اشتياق نوعي«
 براي تهديدي بلكه نيست، دين تماهي از يئجز تنها نه شود،مي اعمال كافي داليلِ بدونِ و آمرانه كه ايآموزه يا اعتقاد

  . است آن
 كساني تا كند بنديصورت را خودش خاصِ شخصيِ دينِ كه است بوده آن بر) 1912( »دين تماهي« در راسل سعي

باري . كنندمي احساس را ديني نيازِ نوعي اما بپذيرند، رادينِ مسيح  جزميِ عقايد اصولِ توانندنمي ديگر كه دهد تسّلي را
 هايواكنش موجبِ ،ناميد راسل نزد دين فلسفة افالطونيِ و ايجابي جنبة توانمي آنچه از است نموداري كه ،جستار اين

 هيچ آن از را ويتگنشتاين اما ؛ستود سخت را آن كردند،مي جانبداري عرفان از كه ديگراني چونهم تاگور،: شد مختلف
         حد از بيش نشر و طبع براي دين بابِ در كسي شخصيِ هايديدگاه كه كردمي گمان او چه نيامد، خوش

   !نكرد چاپ تجديد را آن گاههيچ ديگر او كه گذاشت اثر راسل بر چندان ويتگنشتاين نكوهش. است خصوصي
 .كرد تغيير دين برابرِ در موضعش آورد، روي »گراييتجربه« به و كرد طرد را »گراييافالطون« كه آنگاه راسل

 اما .است دانسته »حقيقت فاقد« را دين همواره و است شده قائل دين »سودمنديِ و حقيقت« ميانِ تمايزي راسل هرآينه

 اعتقادات بررسيِ با و گذارد تمايز »تاريخي اديانِ تماهي« و »آرماني دينِ تماهي« ميانِ جديد تجربيِ برداشت اين در او
 دين، كه دريافت او .دارد فراوان ناسودمنديِ دين كه رسيد نتيجه اين به مجموع در تاريخي اديانِ اصحابِ عمالِاَ و

 »نيستم مسيحي چرا« در راسل سانبدين .است هراس نوعي بيش و كم دارد، وجود جهان در عمل و واقع در آنچنانكه

       »است تنفر و ر،تكب ترس، ،است يافته تجسم دين در كه انساني انگيزشِ و محرك سه« كه كندمي اظهار) 1927(
  □■است ستم منشاء ترس و ؛است استوار ترس بر همه از بيش و پيش دين و

  .ك. ا



2 

 

  
  
  

ماهيدين ت  
  

  نوشتة برتراند راسل

  ترجمة امير كشفي

  
  : بر پاية اثرِ زير انجام شده است اين جستارترجمة فارسيِ 

Bertrand Russell. 

The Essence of Religion. 

The Hibbert Journal, Vol. 2 (October 1912) : pp. 46-63.  

  
  
 و مويه سخت آن براي از تمسيحي مِعاَل نگاهبانانِ كه است انكارناپذير واقعيتي سنّتي دينيِ اعتقادات شدنِ منسوخ ■□
 عقايد هرچند. كنندمي استقبال آن از مانهشاد دانند،مي محض خرافة را كهن اديانِ اصولِ كه آنان و ؛كنندمي نوحه

  قائل ارزش جزمي عقايد براي .نيست روشن زندگي در دين جايگاه مسئلةروي  هيچ به اما است، شده طرد جزمي
 معمولِ هدايت و ارشاد نوعي جهان، بابِ در نمعي نگرشي كه اندشده باور چون كه هاآن خود براي از نه اما اند،شده
 را روزمره مصائبِ و اميال جورِ از گريزي راه سازيِفراهم و نفس، تناهيِ بدونِ مجموع در ايزندگي ما، گانِانديش

 ميان از آنان اعتناييِبي سببِ به نبايستي و ؛است ممكن جزمي عقيدة بدونِ مجموع در ايزندگي چنين .كنندمي تسهيل
 خود در كرانگيبي كيفيت نوعي دين از ملهم اَعمالِ .نيست پذيرفتني ديگر نزدشان گذشته روزگارانِ اعتقادات كهبرود 
 شناخت هيچ اما برسند، خوب غايات به است ممكن هرچند و اند،شده وضع تحكّم نوعي اساسِ بر كه همانا: دارند

 چندان غالباً اند،اَعمالي چنين اصليِ علت كه اعتقاداتي .كند الزامي همانا را آنها كه ندارد وجود غايات اين از روشني
 نه است ممكن واقع، در .است استوار اعتقادات اين بر زندگيشان كه آنان برمانند مي ناشناخته كه اندغريزي و عميق
 متضمنِ است ممكن ،شودمي آورده اعتقاد حوزة به كه آنگاه كه، احساسي: سازدمي را دين كه باشد احساس كه اعتقاد

 نوعي صرفاً است ممكن بماند، مصون درَخ از اگر اما، ؛است ]درست يا[ نيك امر آن يا اين كه باشد راسخ اعتقاد اين
 دين، مجموع در كه است ]مكان و زمان در[ كرانگيبي كيفيت اين. باشد غالب در عمل اين وجود با و باشد احساس

 اين دين. رهاندمي پست انديشگانِ و حريصانه آرزوهاي زندانِ از را هاانسان كهسازد مي را آزاد زندگيِو  ازخودگذشتگي،
آنكه  به مجرد ،جزمي و عقايد ؛جزمي عقايد قيد و بند بدونِ ديني فقط اما دهد،ميبه دست  را زندان آن از رهايي

  .شوند، به قيد و بند مبدل ميشودغيرطبيعي مي آنها پذيرفتنِ

 ديگرآن  ؛خودخواه و متناهي، جزئي، يكي :طبيعت دو نبرد ميدانِ ،حيوان و خدا از است ايآميزه ْغريب انسان نفسِ

 را جهان و است شده بسته جسم به است، سهيم آن در حيوانات با انسان كه متناهي، زندگيِ .طرفبي و نامتناهي، ي،ّلُك
 زندگيِ به است، استوار خود به خدمت نوعي بر كه هانفرت و هاعشق آن تمامِ .نگردمي اكنون و اينجا اندازِچشم از
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 همچنان درنگذرد، غريزه تحريضات حد از كه آنگاه كودكان، و والدان عشقِ و زن، و مرد عشقِ. دارد تعلق متناهي
 مقصودهاي محضِ متابعت از و آيد غالب غريزه بر آنكه تا درنيايد نامتناهي زندگيِ به :حيواني طبيعت ازاست  جزئي
ديگر با انسان آنچه از است جزئي نبرد در متفقين به عشق و دشمنان از نفرت. كشد دست متناهي خود حيوانات   
از  نَت به نَت جنگ: نگرندمي امر يك براياز  شده بنديگروه چيزي مثابه به را معاَلَ آنها: است سهيم آن در زيگروه
 از و هاانسان سايرِ از اساساً را فردي انسانِ آنچه هر بر است مشتمل ما زندگيِ متناهيِ جزء ،رو اين از. خود منافعِ براي
 هاآن در متفاوت جسمي مقيمِ با تواننمي ،شانطبيعت بِنابر ،كه اميالي وانديشگان  آن تمامِ ؛سازدمي جدا معاَلَ مابقيِ
  . انجامندمي منازعه به كه مؤكدي دعاويِ آن تمامِ و شوند،مي خطا موجبِ كه نقائصي آن تمامِ شد، سهيم

رد درياي بر پخشيده نورِ چون درخشد،مي طرفانهبي: بيندنمي ديدگاه يك از را جهان ما زندگيِ نامتناهيِ جزءآلودد .
 از انديشه، در. است نزديك و كنوني آنچه كه است واقعي آن براي اندازه همان فضا دوردست نواحيِ و دور روزگارانِ
 صرفاً اراده، و ميل در. هاستانسان تمامِ دسترسِ در و عمومي كه جويدمي را چيزي آن هميشه است، برتر حسي زندگيِ
به كه آنان به تنها نه ورزد،مي عشق همگان به احساس، در .بداند تو يا من آنِ از را نيكي آنكهبي دارد، نيكي قصد 

 انديشه، در حقيقت به ،اشطرفيبي: است طرفبي متناهي زندگيِ برخالف. كنندمي كمك ]متناهي[ خود مقصودهاي
 است، سهيم آن در حيوانات با انسان كه طبيعتي آن برخالف .انجامدمي احساس در يّلُك عشقِ و عمل، در عدالتبه 

 نيست، خصوصي اساساً آن در چيز گيرد؛ هيچفرامي اشمداقّه در را تماهي و وجود مِعاَل كلِ دارد، موانع بدونِ ايزندگي
 و اينجا بودنِ انحصاري به يكهيچ چونكه شد، سهيم آن در به تمامي توانمي كه است چنان اميالش وانديشگان  بل

 و اصل متناهي طبيعت چنانكه است، جهان در اتحاد اساسِ و اصل نامتناهي طبيعت پس، .نيست وابسته من و اكنون
 اساسي تعارضِ ديگري در نامتناهي طبيعت و انسان يك در نامتناهي طبيعت ميانِ نيست ممكن. است اختالف اساسِ
 عرَضيِ متفاوت هايانسان ميانِ آن اختالف كنند؛مي تكميل را يكديگر است، ناقص آن مظاهرِ اگر: باشد داشته وجود
 طبايعِ يِتمام ميانِدر  اتحادي ،رو اين از .سازدمي را يّلُك طبيعت يك مجموع در نامتناهي امرِ و ؛است آن منش

 به .ندارد وجود متناهي طبايعِ يِتمام ميانِدر اتحادي  هيچ آن در معنا يك به كه دارد وجود متفاوت هايانسان نامتناهيِ
 آن كه گذرانيممي اييّلُك طبيعت يك آن با را زندگي تركامل طورِ به شود،مي نيرومند ما در نامتناهي امرِ هرچه ،تناسب
  .است نامتناهي ما از هريك در كه گيردفرامي را چيزي

 بكوشد و ؛بكشد ما طبيعت نامتناهيِ جزء ردگ به را زندان حصارهاي كه داردوامي را متناهي خود نفس صيانت ميلِ
 را جهان: دارد فرمانروايي قصد متناهي خود .سازدمي را اشهستي مجموع در كه بازدارد آزادي زندگيِ آن از را آن كه
 بهشت آرزوي متعلقِعين يا  آنچه خداي مثابه به را خودش و ؛بيندمي اكنون و اينجا گرد مركزيهم هايدايره در

 ناقد ،رو اين از و ؛بيابد تحقق امر اين كه است اميدوار هميشه متناهي خود اما خندد،مي بينش اين بر يّلُك نفسِ .است
 راه ،سايرين در ماند؛مي باقي يّلُك نفسِ زندانبانِ همواره متناهي خود ها،انسان از بسي در .كندمي خاموش را مزاحمش
 سراسرِ يّلُك نفسِ و ؛است شده خراب تمامي به زندان حصارهاي آن چند، تني در دارد؛ وجود موقّت و غريب گريزي
 دهد،مي كرانگيبي كيفيت نوعي انديشگان ايپاره و هالحظه ايپاره به كه است زندان اين از گريز .ماندمي آزاد زندگي
 ميانِ در شبانگاهي باد ]وزشِ[ يا شمار،بي عشقِ منازعت، ميانِ در زيبايي ناگاه به. برتر جهاني وراي از تابيده نورِ چون

 صلح كه جايي در زندگي كند،مي حكايت ما عاديِ جهانِ هايپستي و تعارضات بدونِ ايزندگي امكانِ از همانا درختان،
 همانا دارند، را كرانگيبي كيفيت اين كه اموري آن .زند برهم را آن تواندمين نيز مصيبتي هيچ و دارد وجود آرامش و

 اين چيرگيِ تحت ايزندگي ما، گمانِ به .دهندمي دست به را ما ةروزمر زندگيِ پارة پاره شناخت اين از ترژرف بصيرتي
 بر بِنا كرده شده زندانِ حصارهاي آن از بيرون كل، با هماهنگ ايزندگي است، نزاع و جنگ بدونِ ايزندگي ،بصيرت
  .متناهي خود غريزيِ اميالِ
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 با يتماس مثابه به را تجربه اين عرفان. است دين اساسِ كه است چيزي آن منشأ كه است يكباره حكمت تجربة اين
 طرزِ به ،نازك حجابي پسِاز  عرفان .كندمي تعبير ما متعارف اعتقادات جهانِ از متحدترو  تر،واقعي تر،ژرف جهاني

 را ما ةروزمر جهانِ ُشرورِ تمامِ. بيندمي فرمانروايي، نوعي مثابه ، بهرا خدا شُكوه خيركننده، روشناييِ با ، گاهناروشني
 را عظمت اين وراي كهشود مي محو آنان ديد از كه داندمي يمعدوم امورِو  توهمات، حجاب، آن بر هاييسايه صرفاً
 جديد، اعياني ادراك. است استوار آن بر كه دهدمي جلوه كوچك را ايتجربه آن ارزشِ تعبير اين در عرفان اما .بينندمي
 ممكن است كه ،كنيممي احساس كه ،را كرانگيبي كيفيت ايننه  نمايند،مي متناهي مواقع بيشترِ در كه اعياني آن جز

 نبدا نسبت عشق، از ترآكندهو  تر،وسيع تر،غيرشخصي يتأمل :را توجيه كند اعيان همان در نگريدن از متفاوت ايشيوه
به را آنها كه كنيم آنگاهميچيزها  به كه يپريشانو  پاره پاره توجه خاصِ مقصودهاي براي كه نگريممي ايوسيله مثابه 
توانمي كه است فعلي ةروزمر جهانِ اين در كه ديگر جهاني درنه  .شودمي مقصودها آن مانعِ يا است سودمند ما خود 
 يّلُك نفسِ كه آنچنان ايروزمره جهانِ در اما. زندگي تكليف و عمل ميانِ در يافت؛ را آرامش و صلح آن و زيبايي آن
 عشقي خود درونِ در يّلُك نفسِ اما نيستند، توهم هاپستي و ُشرور .آن بينشِ از ملهم تكليف و عمل ميانِ در و ؛نگردمي
  .كندمي متحد خودش خاصِ تأملِ وحدت با را جهان ،رو اين از و ؛نيستند مانع آن براي نقائص كه يابدمي

نفس است، آنگاه كه تمامِ محضِ اي تسليمِنامتناهي در مجموع مستلزمِ لحظه متناهي به زندگيِ گذر از زندگيِ خود 
 نزاعِپس از جنگ و . كندم احساس ميمنفعلِ عاَل متابعتو نفس خودش را در  ؛ايستاده استباز هماناشخصي  ةاراد

طلبِ آن عين يا متعلقي  دروني يا بيروني براي فروگذاردنِ ضرورت نوعيجزئي، ] يا خيرِ[ نوعي نيكي سخت از براي
ديگري مهيا نيست كه جايگزينِ آن يك شود كه  و هيچ ميلِ ؛ما را به سوي خود كشيده است اميالِ رسد كه تمامِفرامي

خود را بر جهان  شود، آنگاه كه ديگر نفس تحميل كردنِيقِ اراده حادث ميتعل نوعي حالت ،از اين رو. ترك شده است
انه انديشمند ي است كه بينشِهگادر چنين . رسدجهان بدان مي براي هر اثري گشاده است كه ازسوي جويد، بلنمي

آيد، از مي شادي حاصلي ّلاز پرستشِ ُك. آوردي را با خود ميّلُك ي و پرستشِّلُك آيد، عشقِمي نخستين بار به هست
نامتناهيِ ما را  اي كه ارادة طبيعتيّلُك] يا خيرِ[نيكي  و سپس زايشِ آن جستنِ ؛آيدمي حاصلي ميلي جديد ّلعشقِ ُك

با بينشي  ،اي جديدشود، زندگياهي چون مرگ پديدار ميمتن نفس، كه بر خود از آن لحظة تسليمِ ،از اين رو. سازدمي
  .شودآغاز مي، ترجديد، و اميدهاي عمومي ر، سعادتيتوسيع

 در كه را، نفس تسليمِ است ممكن است، وظيفه نوعي وي متابعت و طاعت كه مطلق، عالمِ خدايي به اعتقادهرچند 
 به يا اعتقاد ينبد ت خودماهي در نفس تسليمِ اما .كند ترآسان هاانسان از ايپاره براي شود،مي زاده نامتناهي زندگيِ آن

 در اينظريه به جزمي، عقيدة به كمتر يا درجه منتها به پيشين اديانِ تمامِ كه است درست. نيست وابسته ديگر ياعتقاد
 است، استوار جزمي عقيدة بر كه را يدين هر تيسّن اعتقادات شدنِ منسوخ اما .اندبوده وابسته عالَم، مقصود و طبيعت بابِ
    كه آنان ،رو اين از .است كرده ناممكن، يحت و ناپايدار، و ستس است، ديني عميقاًآنان  طبيعت كه بسياري براي
 است، جزمي عقيدة مستلزمِ ديني نگرشي كه دارند باور همچنان و ؛بپذيرند را پيشين اديانِ اعتقادات اصولِ توانندنمي
 از آگاهي آنان شوند؛مي محدود روزمره امورِ بهانديشگانِ خود  در و ؛دهندمي دست از است، نامتناهي زندگي در را آنچه

 خدمت و عميق همدرديِ موجبِ كه دهندمي دست از را اتحادي ناپذيرِتبيين حسِ آن ؛دهندمي دست از را كل زندگيِ
 در يا بيند،مي متعارف امرِ هر در ترپرمايه بينشي كهرا  شُكوهي ساية آن زيبايي در آنان .شودمي بشر نوعِ به درنگبي

 نگرشِ ،رو اين از .است يافته تحقق عالَم با ما اتحاد آن در كه بينندنمي ايمتجلي جهانِ آن سوي به ايدروازه عشق
 اخالقيات به ناگزير درست عملِ براي از. گذرانندمي حقيرتر اشمتناهي اجزاء در يحت را خود زندگيِ است، مايهكم آنان

 سخت دارند، اشتياق نامتناهي امرِ به كه آنان براي از ايانگيزه مثابه به محض اخالقيات و ؛شوندمي متوسل محض
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 عقلي نظرِ از آنها صادقانة پذيرفتنِ كه جزمي، عقايد به وابستگي هرگونه بدونِ دين داشتنگاه ،رو اين از. است نابسنده
  .است شده لمبد اهميت درجة بيشترين با ايمسئله به شود،مي دشوارتر روز هر

 و ،]يا رضا[ تسليم پرستش،: است پسنديده هاآن داشتنگاه ،باشد ممكن اگر ،كه دارد وجود عنصر سه مسيحيت در
 نسبت را عشق ؛خداست خواست ، چونكهاندداده حتومم امرِ به را تسليم است؛ داده خدا به را پرستش مسيحيت .عشق

 و كند،مي سفارش مسيحيت كه عشقي آن. اندكرده سفارش هاانسان تمامِ به نسبت واقع، در و دشمنانم، همسايگانم، به
 اما .است وابسته تسليم و پرستش به جهتي از همانا ،باشد عميق حال همان در و يّلُك بايستي كه يعشق هر واقع در

    كه آنان براي ،رو اين از و ؛اندوابسته خدا به اعتقاد به شوند،مي پديدار مسيحيت در آن در كه صورتي بدان ،اين امور
 وجود به اعتقاد ما كه آنگاه رودمي دست از چيزي حتماً پرستش، در .نيستند ممكن ديگر باشند، اعتقاد اين بر توانندنمي
 نگاه توانمي را آنچه و ؛داشت نگاه را چيزها بسي توانمي اما. دهيممي دست از را متحد قدرت و برين] خيرِ يا[ نيكي
 نيز را تسليم خدا به اعتقاد دادنِ دست از .است بسنده همانا استوار سخت دينيِ زندگيِ نوعي ساختنِ براي داشت

 .است ]خير يا[ نيك امر واقعِ در جهان ساخت در ظاهري رَِّش كه داردبرمي ميان از را اطمينان اين زيرا ؛كندمي دشوارتر
 مسيحيت كه تسليمي هر از ،رسدمي انجام به كه آنگاه بزرگترش، دشواريِ نتيجة در و شود؛نمي ناممكن امر اين اما

 جزمي عقيدة كه ديني آن جهات، بعضي از رو، اين از .شودمي نفس تسليمِ از ترآكنده و تر،عميق تر،اصيل كند،مي ايجاد
 بيروني جهانِ در ما هايآرمان سرانجام كه است استوار اعتقاد اين بر كه يدين آن از است ترديني و برتر ندارد،در خود 
  .يابدمي تحقق

  پرستش

 تغيير و يابدمي افزايشنيز ، معنيِ آن ديابمي افزايش پرستندگان شمارِ هرچه زيرا ؛شودنمي تعريف آساني به پرستش
. است قدرتمند كه شود داده يچيز آن هر به و ؛باشد ترس از ملهم تنها ابتدايي اديانِ در پرستش است ممكن .كندمي
 احترامِ اساسِ بر عمدتاً و باشد مركب ترس از عمدتاً است ممكن نيز اين و ؛است مانده باقي خدا پرستشِ در عنصر اين
 ترس پرستش برترين در و ؛براند را آن عشق كه رودمي سو بدان بيشتر و بيشتر ترس عنصرِ اما .شودمي داده قدرت به
 آنچه بابِ در تأمل در ،پرستش ؛است شده بهتر باشد، ترس از لهمم پرستش آنكه مجرد به. است غايب تمامي به

 حسِ و تقديس نوعي بايستي: سازدنمي را پرستش تنهايي به شادي اما .آوردمي شادي خود با ،شودمي پرستيده
 حسِو  تقديس، ،شادمانه تأملِ ، يعنيامر سه اين .نباشد پذيرتعريف آساني به كه باشد داشته وجود نيز اسرارآميز
   .نمايندمي اساسي پرستش برترِ هايصورت از يك هر ساختنِ براي ،اسرارآميز

 پرستشي .است مهم آنها بازشناختنِ كه ددار وجود گوناگوني انواعِ ،وسيع بسيار معناي اين در ،پرستش درونِ در
 متعلقي يا عين بابِ در را مخالف نگرشي و ؛باشد نيك حتماً متعلقش يا عين كه است آن مستلزمِ كه دارد وجود برگزيده

 از نظر قطعِ دارد، وجود كه داد يچيز آن هر به را آن توانمي كه دارد وجود طرفانهبي پرستشي و كند؛مي تصديق بد
 وجود پرستشي. است مهم اندازه همان به كه دارد وجود ديگر گونة يك بندي،تقسيم اين بر افزون .اشبدي يا نيكي
 داد چيزي بدان را آن توانمي كه ديگر پرستش يك و داد؛ موجود الفعلِب متعلقي يا عين به را آن توانمي فقط كه دارد
 آرماني امرِ پرستشِ و الفعلِب امرِ پرستشِ مثابه به را گونه دو اين توانمي هاست؛آرمان جهانِ در جايگاهش صرفاً كه

 آرماني امرِ تامِّ تجسمِ هم و بالفعل امرِ مثابه به هم را خدا زيرا ؛شوندمي يكي خدا پرستشِ در دو اين. بازشناخت
  .اندپنداشته

 هاي بزرگ يا اَعمالِهمچنين است تمامِ پرستشِ انسان. زيرا به نيكيِ خدا وابسته است ؛پرستشِ خدا برگزيده است
پرستش را،  گونهاين . انگيزدوابسته است كه تحسينِ ما را برميبرتر  بزرگ، و هرچيزي كه پرستشِ آن به نوعي كيفيت
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نگرشي ديني  كامل و از براي پرداختنِ ، به طورِوجود داردواقعي  در جهانِ كه داد چيزي آن هربه بيشترِ توان مياگرچه 
 نوعيمطلق يا به  قادرِ خالقِ كه به نوعي آنان جز به دستداد،  به دست توانم به صورت منسجم نميعاَل در بابِ

 تامِّ برگزيده عين يا متعلقِ آنان كه چنين اعتقادي ندارند، پرستشِ نزد. وحدت وجودي اعتقاد دارند فراگيرِ وحدت روحانيِ
 آرماني جزئي اساسي از زندگيِ نيكيِ. كندمجسم مي هخالق يابد كه تأملِاي ميآرماني ]يا خيرِ[را فقط در آن نيكي  خود

سازد، انگيزة عمل را فراهم ي را ميّلُك كه جزئي از عشقِ ،يّلُك  ]يا خيرِ[ زيرا با ترغيبِ ميل به نيكي ؛سازدديني را مي
چه مسيري  داند درنميچنانكه است،  مقصدو بي آرماني، عشقِ انسان كور بدونِ شناخت و پرستشِ نيكيِ. آوردمي

فقط بر كه اگر  ناقص استواقعي  از نيكي در جهانِ يهر تجسم. ورزدخوشبختي كساني را بجويد كه به آنان عشق مي
 فقط نيكيِ. ما را براي كمال ارضا كند كامل اشتياقِ تواند به طورِآرماني مي فقط نيكيِ. اساسِ ايجاز و اختصار باشد

        . انديشه براي واقعيت نيست آرماني مستلزمِ تسليمِ قدرت شدن، فدا كردنِ اشتياق براي امكانِ محتمل، و بردگيِ
كرانگي را به بي فرينيم،اد كه بيدهاي كه جهان ما را امكان ميهاي نيكيآرماني، از آن پاره در عمل، فقط بينشِ نيكيِ

چيزي  از تأمل در بابِ آن آورد كهمي اي را با خودآرماني، اگرچه آن شادي كيِاما پرستشِ ني؛ دهدجستجوي ما مي
آنگاه كه اين . خيزدواقعي برمي آورد كه از نقصِ جهانِمي با خود، نيز آن دردي را كامل است كه شودحاصل مي

ايجاد را  نيروهاي بيگانه نامتناهي در ميانِ از تنهاييِ ،هاي از تبعيد در جهاني از سايهماند، حسپرستش باقي و برجا مي
زيرا آن  ؛است، به تنهايي كافي نيست ضروريو ديني الزم  اَعمالِ اين پرستش، اگرچه براي تمامِ ،از اين رو. كندمي

توفيق،  و، هرچند با اندكي ؛آييم دارد كه از جهانِ تأمل فرودكند كه ما را واميواقعي را ايجاد نمي حسِ اتحاد با جهانِ
 .نيكي در اين دنياي خاكي ممكن استآنچه را از دريابيم تا  بجوييم

پرستش،  گونهاين . شود كه وجود داردپرستش نياز داريم كه فقط بدان چيزي داده مي گونهبدان  ،براي اين مقصود
جايي كه . است ]خيريا [ زيرا خدا وجود دارد و كامالً نيك ؛تواند برگزيده باشدمياعتقاد به خدا وجود دارد،  كه در آن

بزرگ برگزيده باشد، اما  هاي بزرگ يا اَعمالِپرستش ممكن است در مورد انسان گونهاعتقاد به خدا وجود ندارد، اين 
رستشي را كه پ. شودبرگزيده مي هميشه مانعِ پرستشِ ]يا متعلقات[اعيان  گونهنقص و محدوديت مدت و اندازة اين 

نيكيِ آن  به هر آن چيزي داد كه وجود دارد، نبايستي برگزيده باشد، نبايستي متضمنِ هيچ حكمي در بابِتوان مي
كه سرّ و شادي را  ،انديشمندانه بينشِ. مستقيم باشد ةطرفانبي ةعاطف نوعيشود، بل بايستي چيزي باشد كه پرستيده مي

   به دستپرستش را  گونه، اين آوردبا خود مي آنچه را هستي دارد و عشق به تمامِ يابدمي آنچه وجود دارد در تمامِ
اند كه متضمنِ اين زيرا گمان كرده ؛ستطرفانه مستلزمِ اعتقاد به خدابي اند كه اين پرستشِبه خطا، گمان كرده. دهدمي

با وجود اين، در واقع، اين امر اصالً متضمنِ هيچ حكمي نيست؛ . است ]خيريا [ حكم است كه هرآنچه وجود دارد، نيك
 ،از اين رو. و به هيچ روي ممكن نيست به عقيدة جزمي وابسته باشد ؛باشد خطاعقلي ممكن نيست  از نظرِ ،از اين رو
    به دستواقعي را  انِطبيعت جه مستقل از اعتقادات در بابِ به تماميآرماني ايماني  اين پرستش با نيكيِ آميختنِ

  .تي را منسوخ كرده استدينِ سّن كه اصولِ اعتقاداتپذير نيست آسيبهايي از آن استدالل ،از اين روو  ؛دهدمي
   به دليلِنيك  برگزيده كه به امرِ پرستشِ :شودپرستش حاصل مي متفاوت گونةدو  آميختنِدين از  ،از اين رو

اعتقاد به  اءنخست منش گونة. شود كه وجود داردكه به هر چيزي داده مي طرفانهبي پرستشِشود، و اش داده مينيكي
يك چنين اعتقادي از براي آن پرستشي كه موجبِ اما در هيچ ؛وجود اعتقاد به وحدت اءمنشم دو گونةاست، و  خداباوري

ها يّلآرماني است كه به جهانِ ُك] خيرِيا [برگزيده نيكي  عين يا متعلقِ پرستشِ. ضروري نيستو  الزم، دنشوآن مي
آرماني ممكن نيست هستي داشته باشد يا  اند كه نيكيِها گمان كردهها، انسانيّلت غفلت از جهانِ ُكبه عل. تعلق دارد

ين پرستش ممكن نيست اند كه بدونِ خدا اباور كرده ،ي را بسازد؛ از اين روواقع جزئي از جهانِكه پرستيده شود مگر 
عين يا متعلقِ اين پرستش الزم نيست : ستدهد كه اين امر خطاا نشان ميهيّلاما بررسيِ جهانِ ُك. باقي و برجا بماند
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از سوي . تر وجود داشته باشدپرستش كه مايل است كه هرچه كامل است از اينوجود داشته باشد، اگرچه جزئي اساسي 
 معلوم است كه اين هرچندطرفانه هر آن چيزي است كه وجود دارد؛ در اين صورت، بي ديگر، عين يا متعلقِ پرستشِ

 كه مايل است كه بتواندپرستش  كه نيك باشد، اما جزئي اساسي است از اينعين يا متعلق وجود دارد، معلوم نيست 
 خود نه و بر اساسِ وحدت نگرشِطرفابي انديشمندانه از پرستشِ شاديِ نآوحدت وجود، بر اساسِ . تر باشدهرچه نيك
اين . م نيك و يگانه استپرستش متضمنِ اين اعتقاد است كه عاَل گونهكند كه اين استنتاج مي م، به خطادر بابِ عاَل

اين دو پرستش در . ضروري نيستو  برگزيده الزم طرفانه بيش از اعتقاد به خدا براي پرستشِبي اعتقاد براي پرستشِ
آن  وجود عين يا متعلقِ اما متضمنِ ،يكي متضمنِ نيكي است: هستند گونه عقيدة جزمي، معتبرهيچ كنار هم، بدونِ

ديني كوششي مستمر است كه  عملِ. آن نيست نيكيِ عين يا متعلقِ متضمنِاما  ،ديگري متضمنِ وجود است ؛نيست
     رپ، نيكي به وجود و وجود به نيكي كردنِ ، با بيشتر مبدلپرستش رااعيان يا متعلقات اين دو  ميانِ شكاف عميقِ

  .را بيابد دائم اين دو ممكن است نفس آسايشِ كاملِ فقط در اتحاد. كندمي

  تسليم

وجود ندارد، ديني كه درست و صادق نباشد  ]نيكييا [ هرچند، در جهاني كه در آن بسي َشرّ وجود دارد و چندان خير
كه در  ،تواند تسليم به شَرّ رااما دين مي ؛دهد يا نفس را از نياز به عمل برهاندبرا به دست  دائم تواند آسايشِنمي

ت با اين اعتقاد كه مس .دهدببه دست ، ما نيست كه از ميانش برداريم محدودة قدرتظاهري بر اساسِ كه َشرِّچونيحي 
 ، اين ديدگاه مستلزمِ نوعيبا وجود اين. استتواند َشرّ باشد، بدين امر دست يافته نمي امر در واقعِپس خواست خداست، 

افزون بر . اي شَرّ استطرفانهبي بررسيِو  آنچه وجود دارد، در هر نظر زيرا بيشترينِ ؛ما از خير و َشرّ  است تحريف معيارِ
مفروض براي تسليم،  زيرا دليلِ ؛داردانگيزه براي عمل را از ميان برمي اين، اگر نتيجه را دنبال كنيم، اين ديدگاه تمامِ

  ما را در جستجوي بهترين امر  خير باشد، دليلي است كه مساعيِ تدهد بايستي با نيكه هرآنچه روي مياين يعني
توان نمي ديگري قائل شويم، خدا حد اگر، براي احتراز از اين پيامد، يا براي قدرت مطلق يا براي نيكيِ. كندناالزم مي

بر  با وجود آنكه ،خواست خدا نه دهد ممكن است نه بر اساسِزيرا آنچه روي مي ؛توصيه كردتسليم را به همان دليل 
 ت در واق هرچنددين داليل، ب. باشد خير، شودمي خدااساسِ خواستعِمسيحي تسليم و هم در  امر غالباً هم در علت

ها هرچه انسان، و ؛انديشه است وعي آشفتگيِاي ديني براي عمل مؤثر است، اما اين تأثير معلولِ نانگيزه ايجاد   
 .رودخود مي به سوي پايانِ، شوندمي تربينروشن

 محتوم را بدونِ بياموزيم كه امرِ بايدمي. دشوارتر است حل و فصل كنيم، از مسئلة مسيحيت بايدمي كهرا اي مسئله
دارد كه مانعِ اين احساس شويم كه مسيحيان را وامي تا ؛باشد ]نيكيا [ بايد خيرمحتوم مي اين حكم بپذيريم كه امرِ

        كنند كه آنچه انجام شده است، ممكن است و در همان حال تصديق مي ؛»انجام شده است خواست خدا«بگويند 
  .َشرّ باشد

اما . اخالقي باشد بايد مستلزمِ عنصري فراگير از انضباطدين ما هرچه ممكن است باشد، هميشه ميحال تسليم، 
دو . آشكارتري زحمتي را تالفي كند كه متضمنِ آن است و به طرزِ ؛تر كندديني ممكن است اين انضباط را آسان امورِ
. بنياديِ جهان ما، و آن ديگر به ُشرورِ خصوصيِ يكي به مصائبِ :اما تقريباً مرتبط، تسليم وجود دارد متفاوته، گون

 زندگيِ. شودطرفانه ميرسد كه موجبِ زايشِ ارادة بيمتابعتي فرامي ةما در آن لحظ خصوصيِ به مصائبِ] يا رضا[تسليم 
    زندان مبدل  كشد، در مواقعِ مصيبت به نوعيخود مي و آرزوهاي ما را به سوي گانما، آنگاه كه انديش خصوصيِ

و،  ؛شودمي و رها ما آزاد گانِمتابعت انديش از طريقِ. متابعت وجود ندارد مگر از طريقِاز آن  گريزي شود كه هيچ راهمي
شده  نهان كرده بود كه بيهوده خواسته و جستهاي آنها را پشخصي عِرسد كه منافجديدي مي ما به مقاصد ة، ارادترپيش
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شود؛ از اين خودمان مي خاصِ ي، موجبِ نوعي شرمساري از فروشدن در زندگيِّلتأملي متعالي، يا افزايشِ عشقِ ُك. بودند
بنابراين، . انديافتنيدست به تماميرود كه تري ميعمومي عِفمحتوم به سوي جستجوي منا اراده از مخالفت با امرِ ،رو

  .طرفانه استي و ارادة بيّلخصوصي عنصري اساسي در افزايشِ عشقِ ُك به مصائبِ] يا رضا[تسليم 
بر رهايي از خشم و غضب و كه  ،نداامر اينچنين در حالي كه در واقعِ، ستندكه امور بد نيبر اين حكم نه تسليم 

ل استحاكي از دل تأسفي ّلعشقِ ُككه شوند اگر ما مي خشم و غضب بر آنان كه موجبِ مصائبِ. مشغولي مشتم
   احتراز  مشغوليحاكي از دل از تأسف ،انديشمندانه وجود دارد شود؛ جايي كه ميل به رهاييِدريافته نمي ،عميق باشد

تي مديد از دهد كه مدمين تبه آساني خود را اجاز ،متعالي به عادت مبدل شده است يانساني كه براي او تأمل. شودمي
    ي احساسِ حقارت و او تا حد گانيانديشدر غيابِ چنين : دهداش وسعت ميدور شود كه به زندگي گانيآن انديش

ما مربوط  خود خاصِ تا آنجا كه به مصائبِ، نحوبدين. كندمي، متناهي نامتناهي براي امرِ بردگيِ امرِ، نوعي ارزشيبي
  .ندككمك مي ي به تسليمّلهم تأمل و هم عشقِ ُك، شودمي

اين، ممكن است از مخالفت نه به تسليمِ خصوصي با وجود ئوسي بر عاَل يكه به خشم تامتتأمل صرفاً . م درآمدِپروم
به ما بنمايد چندان آكنده از درد و رنج  ايسوگنامه زندگي را به مثابه تواند تمامِليت بدهد؛ ميبه مصائبِ ما ُك تواندمي

اعتقادي  اگر ،اين اعتقاد كه اين امر پسنديده است. از جهان محو شود به تماميآگاهي خوددارد كه بخواهيم بكه ما را وا
اما باز هم اين اعتقاد . استتوان اثبات كرد كه درست و صادق اگرچه نيز نمي است؛ ممكنباشد كه نتوان آن را رد كرد، 

كه خيرها را ناپيدا يا صرفاً جانبدارانه است مشغولي به ُشروري ، و دلخشمآنچه ناسازگار است . با تسليم ناسازگار نيست
كس مسئولِ آن نيست؛ آنان كه نسبت به چنمايد كه هيُشروري ممكن مي دانب نسبت شمخبه دشواري . دننكپيدا مي

 مِكه خالقانه تجسكنند مي خشم احساسِ يبر خدا يا شيطان يا سرنوشت ،كنندمي خشم م احساسِبنياديِ عاَل رورُِش
 معلولِ به تماميماده است، و  مقصدبي و كور ةبنيادي به علت سيطر رورِكه ُش آنگاه كه دريافته شود. استانساني يافته 

    نامعقولو  پوچ خشمند نه بد، اخود نه نيك آگاهي ندارند و از اين رو در ذاتنيروهايي است كه هيچ خود وريِضر
رهايي  ]محتوميا [ ضروري دريافتنِ امرِ ،از اين رو. )هلّسپونت(در حالِ شالق زدنِ دريا خشايارشا ] خشمِ[چون  ؛شودمي
اي از روشن است كه پاره. شودنمي رّبه َش زياده از حد مشغوليِبا وجود اين، اين امر به تنهايي مانعِ دل. است خشماز 

كه آيا نيك افزوني دارد امر  اين نداريم از براي دانستنِاي و ما وسيله ؛اي بد استه، پار]خيريا [نيك  ،آنچه وجود دارد
اين مسئله را ما،  ةبسته به اراد امورِ در تمامِ ،شناخت داشت؛ از اين رو رّاست كه از خير و َشدر عمل، ضروري . يا بد
 ت، مسئلة نيك يا بد، اگرچه شناختسما اما در اموري كه وراي قدرت. چه نيك است و چه بد بايد در نظر گرفت كهمي
بيني خداباوري و خوشرا ندارد كه در مباحث اي بنيادي دينيِ كتساب دارد، آن اهميتا ، ارزشِهاشناخت تمامِ چونآن، 

   واقع باشد، مانعِ تأملِ محكمسخت و  ما بيش از حد ثََنويت نيك و بد، آنگاه كه در اَذهانِ. بدان منسوب شده است
      انساني  امر، چيزي متناهي و زياده از حد عِاقدر و. گيردي قرار ميّلشود و در برابرِ پرستش و عشقِ ُكطرفانه ميبي
 طرفيِاز اين رو، بي .شودبه عمل مربوط نمياموري وجود دارد كه  دانبر نيك و بد نسبت ب تأكيد كردن عادت مورددر 

  و  ؛كندكمك ميشخصي،  تسليم به مصائبِ چونبنيادي،  رورِبه ُش] يا رضا[ي به تسليم ّلو پرستش و عشقِ ُك ،تأمل
هم علت و هم تسليم در آنِ واحد . ي وجود داشته باشدتا حد، پيش از آنكه اين امور ممكن شود ،تربايد پيشمي مرااين 

به خدا  يبر اعتقاد گاههماندر  ،كندنظر مي عِآنگاه كه ايمان از عقيدة جزمي قطنحو  همينبه  ؛معلولِ ايمان است
 استوار است ،آن هاينوعي سركوبِ خود و خواست ،اخالقي تا آنجا كه تسليم علت ايمان است، بر انضباط. استوار است

اين . ضروري استو  الزم، نامتناهي سوي امرِمتناهي به  ر خروج از امرِ، و براي همهماهنگ با عاَل كه براي هر زندگيِ
، برتر آن حاصلِ تر باشدهرچه سخت ،ناسباما به ت ؛تر استبينانه سختيِ خوشجزم عقايد انضباط در غيابِ تمامِ
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از هرآنچه از خير يا شَرّ  كنداستقبال مي عاشقانهكه است بيشتر مستعد چندان گسترشِ حد و مرزهاي خود و استوارتر، 
  .باشدممكن است بر آن مقدم 

  عشق

 و عشقِ ؛شود كه دلپذير، زيبا، يا نيك استن چيزي داده ميدابرگزيده كه ب ناسوتيِ عشقِ :عشق بر دو گونه است
: كندرا متوازن مي ناسوتي نوعي نفرت متقابل عشقِ. شوديكسان به همه چيز داده مي طرفانه كه به طورِبي الهوتيِ

، با اين عشق ،از اين رو. شيطان رابرِخدا در بو گناهكاران؛  پارسايان در برابرِند؛ گيردشمنان قرار مي دوستان در برابرِ
مستلزمِ آن نيست كه  الهوتي اما عشقِ .دهدرا در جهان رواج مي و جدايي اختالف، هاي ناسازگار و منازعتي مبهمگروه

ترين و آن چيزي داد كه هستي دارد، به نيك آن را به هر توانميعين يا متعلقش حتماً دلپذير، زيبا، يا نيك باشد؛ 
ه خواهد كزيرا صرفاً نمي ؛عميق نيست همدرديِاين عشق صرفاً . ترين چيزترين و به كوچك، به بزرگچيز بدترين

    بخت هم به و هم به نيك ؛ورزديابد كه بدان عشق ميشادي را در آن چيزي مي بدبختي را از ميان بردارد، بل
هم انديشمندانه : خواهي استبرتر از نيكاما خواهي است، متضمنِ نيك هرچندالهوتي  عشقِ. شودبخت داده مينگون

اين عشق . امكانِ انتفاع از عين يا متعلق وجود ندارد توان آن را به دست داد كه هيچجايي ميآنو در  ؛هم فعال است
عشق كه از  استاي ؛ و گونهشودال ميفع جا كه عمل ممكن استآناست، اما هر انديشمندانه عشقِدر اصل هرچند 

  .براي آن هيچ نفرت متقابل وجود ندارد
نمايد؛ در مقايسه عميقاً ناقص مياما درست و صادق است،  هرچند الهي براي عشقِ جهان به نيك و بد بنديِتقسيم

آنچه نمايد؛ ناسازگار غيرواقعي مي بندي به دو گروهاين تقسيم. نمايدمتناهي و محدود مي ،و مرز بودنِ عشق حدبا بي
  .يگانگيِ جهان در عشق است ،شود كه واقعي استدريافته مي

چه تأمل براي خرَد . شودلّي آغاز ميُك براي نفسِ احساسشور و آكنده از  يِالهي است كه زندگ در زايشِ عشقِ
رهاند و آن لهي نفس را از زندانش ميا چيز ديگري، عشقِ بيش از هر. آن الهي براي عواطف عشقِو ، است ّليُك نفسِ

عميق است، وظايف  اين عشقجايي كه آندر . شودشكند كه مانعِ اتحادش با جهان ميرا مي ]متناهي[ حصارهاي خود
تر و اند، شايد ژرفممصيبت باقي و برجا مي كه درست است. شودو تمامِ خدمات از شادي آكنده مي ؛شودآسان مي

شود و شخصي احتراز مي از تلخيِ شكستاما . ها عمدتاً سوگناك استانسان بيشترِ يِزيرا زندگ ،ترتر از پيشوسيع
طبيعي باقي و برجا  ها به زندگيِعشق. ناممكن استديگر تمامِ اميدها  شوند كه برانداختنِ تامِّمقاصد چندان وسيع مي

و . كندو مطرود را ديگر بِنا نميميانِ محبوب  بنديِاست، و حصارهاي تقسيمشده لّي هماهنگ ُك ماند، اما با عشقِمي
و مادام كه در  ؛شودگريزد كه در آن زاده مياي ميجداگانه تنهاييِآن از  ،ّليپيوند با عشقِ ُك از طريقِ، به ويژه، نفس

  .ممكن نيست هيچ رهاييِ دائم از آن تنهايي ،انده استدرونِ حصارهاي زندانش باقي م
دا با وجود اين، عشق به خ. كندالهي سفارش مي مهمِ كمِرا به مثابه دو ح مسيحيت عشق به خدا و عشق به انسان

توانيم به خدا سود نمي، توانيم انسان را به تمامي نيك بدانيمزيرا ما در حالي كه نمي ؛با عشق به انسان تفاوت دارد
تر و آكنده از الكه عشق به انسان فع تر و آكنده از پرستش است، در حاليعشق به خدا انديشمندانه ،ز اين روا .رسانيم

چون مسيحيت اين . شوددر ديني كه خداباورانه نيست، پرستشِ نيكيِ آرماني جايگزينِ عشق به خدا مي. خدمت است
زيرا بدونِ آن عشق به انسان بدونِ رهنماييِ  ؛ضروري است كه عشق به انسانو  كمابيش همان اندازه الزمنيز پرستش 

 ؛برتر است كمِ الهيپرستشِ نيكي به راستي از آن دو ح. ماندمي هاي انسانينيكي در زندگي ي آفرينشِآرزويش به سو
كند كه عشق به انسان و اين شناخت به ما كمك مي ؛دارد كه بدانيم كه عشق به انسان نيك استزيرا ما را بر آن وامي

ميانِ  تواند باشد، و از شكاف عميقِاز آنچه زندگي انساني مي كندما را آگاه مياين پرستش افزون بر اين، . را دريابيم
است بزرگي  ءكند، كه جزنامتناهي را پديدار مي عميقِ نوعي همدرديِ ناگاه ،از اين روتواند باشد و آنچه هست؛ آنچه مي
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زيرا در غيابش  ؛كندنيز تسليم به عشق به انسان بسي كمك مي. را پديد آورد آن ، و ممكن است كلِاز عشق به انسان
در آن عشق به انسان زاده شود كه مانعِ آن اتحادي ميو افكند نازعه ميانِ نفس و جهان جدايي ميخشم و غضب و م

آن ديگر كمك  به ايجاد پيوندند، هر يكسه عنصرِ دين، يعني پرستش، تسليم، و عشق، عميقاً به هم مي اين. شودمي
شود، كدام توان گفت كه كدام يك نخست واقع ميآورند كه در آن نميو هر سه با يكديگر وحدتي را پديد مي ؛كندمي

  بر زندگي و  اشند، به صورتي كه مستعد چيرگي داشتنعقيدة جزمي وجود داشته ب توانند بدونِهر سه مي. يك آخر
غيابِ  رغمعلياست، عنصر كرانگي دادن به عمل، انديشه و احساس باشند؛ و زندگيِ نامتناهي، كه آميختنِ اين سه بي

در خود دارد براي دين اساسي استچه را مامِ آنت ،جزمي اعتقادات .  
م عاَل سازيِتر، همگونپيش. دهدبتواند به دست كند كه ميحاصل مي متش را از آن حسِ اتحاد با عاَلدين قدر
اما منسوخ . زيرا خدا عشق بود ؛نجاميد؛ اتحاد با خدا آسان بوداما از نيكي به اتحاد مي خود خاصِ ]تصورِيا [ مطابقِ فهم

را  ياتحاد ما بايستي شيوة: نمايد كه بتوان بدان وابسته بودسنّتي اين طريقِ اتحاد را ديگر طريقي نمي اعتقاد اينشدنِ 
طرفانه و بي چنين شيوة اتحادي از طريقِ پرستشِ. يز از جهان نخواهد و فقط به خودمان وابسته باشدبيابيم كه هيچ چ

 احتراز از هر .شوديكسان به همه چيز داده مي كند و به طورِلّي ممكن است كه به تفاوت نيك و بد اعتنا نميُك عشقِ
 دين از هرگونه وابستگي به عقيدة جزمي از براي رهاندنِ، بايد با معيارهاي ما مطابق باشدگونه خواست كه جهان ميناي

را  آن دين. كندجهان تحميل مي ررا ب ]متناهي[ خود افعِمنهر چنين خواستي كوششي است كه . ضروري استو  الزم
 و در رهيدن از اين كوشش،. از اين كوشش رهانيدبايد مي ،عقيدة جزمي مصون بماند كه ممكن است از منسوخ شدنِ

 م را از طريقِدين اتحاد با عاَل .شودرها مياش آزادانه دين از عنصري نامربوط به روحش و ناسازگار با رشد و تحولِ
م اعتقاد وابسته باشد كه عاَل دينبكه ؛ اما اين متابعت تام و تمام نيست اگر جويدمي ]متناهي[ هاي خودمتابعت خواست

اي از خواستكم پارهدستاز اين رو. كندرا ارضا مي ]متناهي[ هاي خود، دين، نيز چونكه چنين اعتقادي  از براي خود
طبيعت عالَم  م را يافت كه از تمامِ اعتقادات در بابِنمايد، مهم است كه صورتي از اتحاد با عاَلواهي مي و اساسبي

يابند، بدان دست ميد؛ و به آنان كه شوممكن مينامتناهي  زندگيِ از طريقِچنين صورتي از اتحاد . مستقل باشد
  .اندداده به دستدهد كه اديانِ پيشين ، و از بعضي جهات بيش از، تمامِ آن چيزي را ميكمابيش تمامِ

 اين دو طبيعت انسان، هستيِ از ميانِ. ما از جزء نامتناهي واقع است زندگيِ پس، ماهيت دين در متابعت جزء متناهيِ
لّي يا الهي اتحاد با ُك ، در حالي كه هستيِجويدرا مي كند و آسايشِ جسم و زادگانشجزئي يا حيواني غريزي زندگي مي

حيواني در ذات خود نه نيك  هستيِ. شودخواهد كه مانعِ جستنش ميرا مي يآن چيز جويد و رهايي از تمامِم را ميعاَل
    كند يا مانعِ آن الهي كمك مي به هستيِدر جستجوي اتحاد با جهان كه  نيك يا بد استاست نه بد، صرفاً آنگاه 

اتحاد انديشه، اتحاد احساس، اتحاد : سه گونه اتحاد وجود دارد. يابداش را ميرهاييدر اتحاد با جهان نفس . شودمي
: سه گونه اختالف وجود دارد. اتحاد اراده خدمت استو اتحاد انديشه شناخت است، اتحاد احساس عشق است، . اراده

آنچه به اتحاد  ،انسان است مصرّ است كه از جزء حيوانيِ ةكند غريزآنچه به اختالف كمك مي. خطا، نفرت، و منازعه
 .است، برينِ انسان ]يا خيرِ[ ، نيكيحاصله است كه حكمت كند آميختنِ شناخت، عشق، و خدمتكمك مي

 تر از خوداهميتجهان را كم ،گرد؛ از اين روناي از براي غايات غريزه ميريزي جهان را به مثابه وسيلهغ زندگيِ
خدمت را و سودمند است، عشق را به متفقين در تعارضِ غرايزِ متقابل،  آنچهشناخت را به . كندمحسوب مي ]متناهي[

جهاني  ،يابددر آن سرايي مي جهاني كهآن . غريزي دارد كه با آنان نوعي پيوندكند محدود و منحصر ميبه كساني 
داند كه واپسين تسليم ميو  ؛شوددر محاصرة نيروهاي بيگانه و شايد ناسازگار؛ در دژي محصور محبوس مي است تَنگ

  .محتوم است
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كه اتحادي را . وجود ندارد ذاتي هيچ دشمنيِو جويد كه در آن هيچ رقابت، طرفانه را ميزندگيِ حكيمانه غايتي بي
   . خواهد كه همه چيز را بداند، به همه چيز عشق ورزد، و به همه چيز خدمت كندمي: و مرزي ندارد جويد، هيچ حدمي
در شناخت به سودمند و . شودحصاري مانعِ پيشرفتش نميو  فاصل هيچ خط: يابدسرايش را در همه جا مي ،ن رواز اي

  .شودشود، در خدمت به سزاوار و ناسزاوار تقسيم نمي، در عشق به دوست و دشمن تقسيم نميشودناسودمند تقسيم نمي
و،  ؛شودمشمئز ميو  فردي كوتاه و سست است، از واقعيت مرگ بيزار داند كه زندگيِمي انسان، كه يِجزء حيوان

هايش به شكست حتماًخواهد كه در آن مايل نيست كه نوميدي از جنگ و نزاع را تصديق كند، امتدادي را مي ونچ
و اميدهايش را  ؛دهدكند، به مرگ اهميت نمياهميت محسوب ميكه فرديت را بيجزء الهيِ انسان، . پيروزي مبدل شود

  .يابدشخصي مي بقا و دوامِمستقل از 
از اين م چندان كه عاَلاين امر را  خودش آكنده شده است، پذيرفتنِ خاصِ از اهميت اميالِ ، كهجزء حيوانيِ انسان

دردناك  بيش از حدو اميدهايش  هامحض به بيم اعتناييِنوعي بي براي تأمل؛ يابدناپذير ميلتحم ،اهميت آگاه نيست
با الگويي  ديابيمجهان نيست كه  رما اين انسان مستلزمِ جزء الهيِ. شودپذيرفتني محسوب نمي ،و از اين رو ؛است

آنچه . هيچ چيز از جهان نيست يابد كه مستلزمِو در حكمت اتحادي را مي ؛پذيردجهان را مي: اشدسازگار بو  مطابق
هاي ما كه نه قوت آرمان .شودكند و با آن يكي ميدر آن رخنه مي توانش شود، بلنمايد مانعِ توانش نميناسازگار مي

 هايما با آرمان. ها از آنِ ماست نه جهاناين امر بترسيم كه آن آرمان شود كه از پذيرشِضعف آنهاست كه موجب مي
   نه حكمت كه غريزه است كه اين امر را دشوار . اعتناييِ جهان چيره شويم، بر بيبايد پابرجا بمانيم و، در درونيمان م

چونكه  ؛كندرا احساس نمي تنهاييحكمت اين . دلرزمي شودآن مي موجبِخود اي كه همانا در آن تنهايييابد و مي
تر پيش بايدميهاي ما آرماناين خواست مصرّانه كه . دبه اتحاد دست بياب، نمايدترين ميبا آنچه بيگانه يحت، تواندمي

            ؛هر خواست يك زندان است. حكمت از آن رها شود بايستيق يافته باشد، واپسين زنداني است كه در جهان تحق
 □■آزاد و رهاست كه هيچ چيز نخواهدو حكمت فقط آنگاه 
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