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 شیطان و خدا

 نوشته ژان پل سارتر 

 ترجمه ابوالحسن نجفی 
  

   
  سوی سعادت انسان و راه  راهی است به،نظر صاحب آن شود و هر فلسفه و مذهبی به همه راهها به انسان ختم می 

اند و بعضی  عی دانستههای مافوق طبي  چاره دردهايش را در دست قدرت  بعضی،.حلـی است برای مشکل او
دهد که برای انسان جز دردو رنج نصيبی نيست و از  بودا تعليم می. اند  جز خودش پناهگاهی برايش نيافته،ديگر
بيايد  توان روی سعادت را ديد، ملکوت خدا بايد گويد در اين دنيا نمی مسيح می. ای جز خاموشی ندارد رو چاره اين

جا دنيای آرمانی خويش را  تواند در همين  انسان می کهاند اند و گفته يگرانی نيز آمدهد. و انسان زجرکشيده را برهاند
 .با دستهای خود و بی پشيتيبانی ديگران. بنا کند

  
  . و اينهمه کورمال در جستجوی همانند؛ شود و يا به تعبير ديگر جز يک راه نيست همه راهها به انسان ختم می 
  .خصوص خود و کمابيش نصيبی از حقيقت و واقعيت  حل به  ای است، با راه اگزيستانسياليسم نيز فلسفه 

  
بعد با . شود که بشر ابتدا چيزی نيست از اولين اصل اگزيستانسياليسم، تقدم وجود بر ماهيت، اين نتيجه حاصل می 

يکسان  هر بهشود از شهد و ز مثل ظرفی توخالـی است که می. سازد اعمال خود از خويشتن انسان يا حيوان می
 .و در اين خودسازی کامًال آزاد است. ُپرش کرد

  
شود شک داشت که هر  توان دربست قبول کرد، اما ديگر در اين نمی نمی اگزيستانسياليسم را" آزادی"با آنکه اين  

مان  ه از جبينگر"ايم که  داده" رضا به داده"برای ما که قرنها . تواند راه خود را پيدا کند، راه نيکی را انسانی می
بشر : زند که سارتر می تواند بهتر از اين ايم، چه ناقوسی می و چاره دردها را پشت ابرها جستجو کرده" گشوده شود

باشد که با خواندن مبحث "به قول دکتر رحيمی ! کند و جز خويش پناهی ندارد هر لحظه ماهيت خود را انتخاب می
مور الـمأ" رسالتی بزرگ و مسئوليتی بزرگ است، در پندار باطل مسئوليت سارتر، که در آن هر فردی دارای

اگزيستانسياليسم و اصالت بشر، ص ." ( تجديدنظر کنيم،هاست ها و آلودگی کننده گريزها و گناه  که توجيه"معذور
١٠( 
  

ه حرفی، نه ن. ماند دهد و خود همانجا می آغاز راه درازی است که اگزيستانسياليسم نشان می. اين قدم اول است 
. نه محکی دارد، نه الگوئی. ها را خود بيافريند و تنهای تنها پيش برود انسان بايد از اين پس ارزش. ای اشاره

دهد چوبدستی است به  تنها چيزی که سارتر به اين سرگشتگان می. شود گمراهی و سرگشتگی از همينجا شروع می
 کار درستی ،دهد انجام می" صداقت و صميميت" را با کسی که انتخابش: گويد می". صداقت و صميميت"نام 
همان کتاب، ." (بينی انتخاب کند، ارزش آن يکی است هرکدام از دو راه را که در کمال صميميت و روشن. "کند می

 )۶٧حاشيه ص 
  

ان تو ريزد چه می ای می بمب خود را روی دهکده" صميميت و صداقت"درباره آن خلبان آمريکائی که در کمال  
  گفت؟

 
" شيطان و خدا"در اين ميان . کند ها بازگوئی می ها و نمايشنامه سارتر بيشتر اصول فلسفه خود را در قالب داستان 

همه شاهکارهای قالبی که به  خالف آن شود، به  پل سارتر ناميده می حق شاهکار ژان مقام واالئی دارد و به
 .اند خوردمان داده



  
که سردار مشهور و ظالـم و نابکاری است و ناگهان ـ يا تدريجًا " گوتز" است به نام در اين کتاب سخن از مردی 

اولين . شناسد راهها را نمی.  طرف نيکی و انسانيت برود گيرد بدی و شرارت را رها کند و به در واقع ـ تصميم می
د و به پيروانش عشق و کن همچون مسيح همه تعلقات دنيائی را ترک می. وار است سفرش از صحرای محبت مسيح

اند دعا  ميريم و برای آنهائی که ما را کشته بوسيم، می دستی را که به ما سيلـی بزند می. "دهد محبت تعليم می
 )١٩۶ص ." (کنيم می
  

ای که جان ميليونها نفر در  در چنين هنگامه. اند اند و در برابر اربابها و مالکان اراضی صف بسته دهقانان قيام کرده 
من عشق را در آن پناه . اين دهکده کشتی نوح است: "گويد نشيند و می اش می خطر است، گوتز در برج عاج دهکده

 .گشايد  به ناله میزند و نه دهان مانند مسيح نه فرياد می ."ام داده
  

کتاب ." (گشايد  همچنين دهان خود را نمی،برنده خود  برند و چون بره خاموش نزد پشم  مثل گوسفندی که به مذبح " 
 )اشعياء نبی

  
 مسيح چنين يادشان داده تزگذارند دهقانان ديگر بکشندشان ـ گو نشينند و می پيروانشان نيز ساکت و صامت می 

 .است
  

ای  پس گوتز دوباره راه تازه. شود دفعش کرد دشمن با سالح آمده است و تنها با سالح می. ره درد نيست چا،اما اين 
 ".لود آدستها را "عمل شد و در صورت لزوم بايد وارد : گيرد، راه واقعی و درست رستگاری انسان را پيش می

 ؟همراه است، چه باک) ٢٩٨ص (اگر چنين راهی با دلهره و رنج و پشيمانی 
  

طلبی، هيچ کاری   منزه"انسانی است که از . شود وار مصلوب نمی  هوده مسيح،"دستهای آلوده"حتی در نمايشنامه  
دستهايش به ضرورت . بيزار است" نکردن، ساکت و ساکن ماندن، دست زير چانه زدن و دستکش به دست کردن

 )١۵۵دستهای آلوده، ص . (تا آرنج آلوده است
  

من برای يک اشاره : "کند رسد، چنين اعتراف می ای است و برايش وحی می کرد مسيح تازه گوتز که ادعا می 
خبر  آسمان حتی از نام من بی. آمد فرستادم، اما جوابی نمی کردم، به آسمان پيام می کردم، گدائی می استغاثه می

 . خود و برای خوداز جانب. شود از اينجاست که رسالت انسان آغاز می) ٢۵۵شيطان و خدا، ص ." (است
  

و پر . اش نشخوار ذهنی يک روز را کفايت کند پر از حرف است، از آن حرفهائی که هر صفحه" شيطان و خدا" 
 .از آدمهائی با طرز فکرها و راههای گوناگون

  
 و دن ُمر که از ميان،"هيلدا". آيد درمی" شيطان"ای که به مردم بينوا دارد به خدمت   از شدت عالقه،"هاينويش" 

     .کند  که پايش روی زمين محکم است و تا آخر پايداری می،"ناستی"کند و   دومی را انتخاب می،کشتن
تواند پيدا   او در جستجوی يک راه انسانی است اما نمی،از مدتها پيش. استحاله گوتز مولود تصادف و اتفاق نيست 

بازد  کند و عمدًا به کاترين می  تقلب می،ختن طاسگيرد از شرارت دست بردارد، در ري حتی وقتی تصميم می. کند
سازد، به ناگهان و از روی تصادف راه واقعی  شود، يا خود را مسيح می و بعد که مسيح می. تا شهر را ويران نکند

های  به هر ترتيب استحاله او تدريجی است و نتيجه تاثير نيروها و واقعيت. کند نيکی به انسان را انتخاب نمی
  .و او چه بخواهد و چه نخواهد بايد برای نيکی کردن از اين راه برود. سازد ای می عی است که از او آدم تازهاجتما

 چه حماقتی همديگر را دوست داشتن، يعنی به دشمن مشترک کينه  : خواستم من عشق و محبت خالص می 
 ،روی اين زمين و در اين زمان! سفاهتیچه : خواستم بندم، من خوبی را می پس من با کينه شما پيوند می: ورزيدن

 )٢۶۵ص . (پذيرم تا بتوانم خوب بشوم پس من بد بودن را می. خوبی از بدی جدا نيست
  

. کند  ساخته ذهن خود او نيست، درکی است از اجتماعی که در آن زندگی می،"ارزش"اين تصور از نيکی و اين  
گوتز در . گيرد، وجود داشته است ز تصميم به انتخاب آن میيعنی در واقع اين تصور مدتها پيشتر از آنکه گوت



هديه . و هديه صبحشان، غم است) ٢٣ص (شوند  جنگند و فقيرها کشته می جائی قرار گرفته است که پولدارها می
 !هديه شبشان، خون جگر. ظهرشان، غصه

  
 ،انتخاب راهی که از پيش معين استای جز  شود، چاره" انسان"خواهد  در چنين شرايطی مردی به نام گوتز که می 

 .چه، آزادی يعنی کشف قوانين طبيعت و اجتماع و تسلط بر آنها. ندارد


