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  کار و اسطوره
  بخشی از سخنرانی ماکسيم گورکی

  تحت عنوان) ١٩٣۴( نويسندگان شوروی ۀ در کنگر

 ».ادبيات آتئيسم شوروی « 

گاه آنچنان که شايسته و  را آفريد، ھيچ قش روندھای کار، که حيوان دوپا را به انسان بدل کرد و عنصر بنيادی فرھنگن

ی ئھا  طبيعی است؛ زيرا چنين پژوھشًاين موضوع کامال. نشده است بايسته است، عميق و به طور کامل بررسی

 ماده خام به کار ۀھا را به مثاب توده آن که نيرو و توان. کنند  می کسانی باشد که انسانھا را استثمارۀمورد عالق تواند نمی

گروه برده و  اينان از ديرباز، ھنگامی که انسان به دو. تواند ارزش آن را باال ببرد نمی گيرد تا به پول تبديل کند، البته می

از نيروی  ای که ما امروز ن شيوهاند؛ به ھما گرفته ھای زحمتکش را به کار دار تقسيم شد، نيروی حياتی توده برده

عارف و  ئی را پندارگرائینويسان فرھنگ، انسان ابتدا تاريخ. کنيم برداری می بھره ھا مکانيکی جريان رودخانه

، به مدد ئیانسان ابتدا. اند توصيف کرده »معنای زندگی«جوی  و مآب، خالق ارباب انواع و زائری در جست فيلسوف

بوھم کفاشی بود که در سالھای پايان . وليت سنگينی را به عھده گرفتؤمس م ژاکوب بوھم شخصی به ناۀقدرت انديش

اندازه متداول بود برای خود  بی  محافل عارفان بورژوا کهۀ فلسفۀزيست و درعرص شانزدھم و آغاز قرن ھفدھم می قرن

ھای آنھا و نيز  ارگان، عناصر و پديدهھا، ست  آسمانۀاست انسان دربار شايسته«کرد که  وی موعظه می.  اشغال کردئیجا

 ».فرشتگان مقدس، شيطان، بھشت و دوزخ بينديشد ۀدربار

مذھبی باستانی است، در  ھای مراسم شناسی و بازتاب ھای باستان ، دادهئیتاريخ فرھنگ انسان ابتدا دانيد که مواد می

 زايست ني نويسان آته يت انجام شده که حتی تاريخ متحجر مسيحۀفلسف حالی که توضيح و تفسير اين آثار، زير نظر و نفوذ

فوق ارگانيک اسپنسر، بلکه در   تکاملۀتوان نه تنھا در نظري ثيری را به روشنی میأچنين ت. اند بيگانه نبوده با آن

  و باستانی، ازموادئیاما ھيچ يک از اين تاريخ نگاران فرھنگ ابتدا .ھای فريزر و سايرين نيز رديابی کرد نوشته
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ھمان ادبياتی که در مجموع . اند نکرده شناسی استفاده  افراد و مدارک اسطورهۀنشد  مردم، تصنيفھای ثبتۀتود فرھنگ

 .مبارزه با طبيعت و زندگی اجتماعی ھای طبيعی، بازتابی است از پديده

و  د از روندھای کارای مجر نيروی خودرا برای زيستن صرف مبارزه کرده، با انديشه شناخت اين حيوان دوپا که ھمه

يبت جانوری امانوئل کانت را، پا برھنه در ھ بسيار مشکل است که فردی مانند. ی مشکل استئ ی و قبيلهئ مسايل طايفه

 ھمان انسان. کند  مجرد، انسان را ارضا میۀدر يک دوره بعد، انديش. انديشد می » در خود ئیشی«مجسم کنيم که به 

» .از اجتماع، يا خداست يا حيوان انسان خارج«: خود چنين توصيفش کرده است» استسي« که ارسطو در کتاب ئیتنھا

 ای برای شود، ولی به عنوان يک حيوان، مانند ماده  يک خدا میۀبه مثاب انسان در حالت حيوانی، گھگاه ملزم به شناخت

انسانھای نخستين که اسب سواری مثل  کند؛ درست  انسانھای حيوان مانند خدمت میۀھای بسيار دربار آفرينش اسطوره

 .که نيمی انسان و نيمی حيوان بود  موجودیۀای شد بر اسطور آموختنشان مقدمه

اجتماعی  ای که در زندگی اند؛ انديشه  تحريف کردهً ماديگری را کامالۀآشکار انديش ، سندئینگاران فرھنگ ابتدا تاريخ

ھا  ھا و اسطوره اين اسناد در افسانه. ناپذير پديد آورد اجتناب ای گونهھا را به   پديدهۀانسان باستان، روند کار و مجموع

گياھان طبی و اختراع  يادگار مانده و از راه ھمانھاست که پژواک کار را در رام کردن حيوانات، کشف برای ما به

 بازتاب اين آرزو را در ديدند و ما  را میءخواب پرواز در فضا حتی مردم از ھمان روزگار قديم،. شنويم ابزار کار می

ھای  چکمه «ۀدر افسان .بينيم می» قالی حضرت سليمان «ۀفائتون، دادالوس و پسرش ايکاروس و نيز افسان ھای افسانه

پس از آن انسانھا آموختند که . کنيم به روی زمين مشاھده می ٍ، رويای آدمی را برای ايجاد حرکت سريع تر»ھفت متحد

کوشش در . گرديد ھا منجر به اختراع کرجی و کشتی تر راندن در جريان رودخانه  سريعآرزوی. شوند بر اسب سوار

انسانھا به اين نتيجه رسيدند که . کمان را توسعه دادوتير  دور، اختراع فالخن وۀنابود کردن دشمن و جانوران از فاصل

و حتی در برابر  ته در شب مسکنی بسازندشب مقدار زيادی پارچه را بريسند و ببافند، برای بيتو توانند در طول يک می

ترين وسايل کار است و نيز  ريسندگی را ساختند که يکی از قديمی انسانھا چرخ. ای مقاوم برپا دارند  دشمنان قلعهۀحمل

 .را آفريدند» واسيليسای عاقل «ۀدرست کردند و افسان  دستی راۀقرقر

که  است؛ و اين ھای قديمی ھر يک حاوی منظوری  اسطورهدھد اين داستانھا و است که نشان می شواھدی در دست

 ۀوجودآورند ای که ھمزمان به ھمان انديشه. است  انسان اوليه تا چه اندازه تخيلی، تصوری و دورنگر بودهۀانديش

ن را زمي  که ما با آنھا نيروی انقالبیئیھا فرضيه: ھای ماست امروز که مددکار فرضيه آوری زمان خود ھم بوده، تا فن

 انسانھای نخستين ۀحالت ھم. شکنيم قطبی را درھم می گيريم يا با استفاده از آنھا يخھای سترگ در محور خود به کار می

کشد ولی  می تانتالوس تا گردن در آب ايستاده است؛ در ھمان حال از تشنگی زجر. است  تانتالوس متجلیۀدر افسان

 .ميان مظاھر دنيای خارج ھنوز نياموخته است که بداند انسان قديم نيز در. داند که چگونه عطش خود را فرو نشاند نمی

تر  اساسی آنھا بيشتر و عميق ھای قديمی آشنا ھستيد ولی چه بھتر که معنای با افسانه ھا، متلھا و اسطوره ترديد ندارم که

ھا تجلی شور و شوق زحمتکشان دوران قديم است برای سبک کردن  اسطوره ھا، متلھا و درک شود و معنای اين افسانه

گيری، طلسم و   چون جنئیھا نقشه افزودن محصول، مسلح شدن در برابر جانوران درنده و ساير دشمنان در پناه کار،

 ر ستيز دارند و به ويژهھا و عناصر طبيعت که با انسان س فايق آمدن بر پديده ھا برای افسون و نيز استفاده از قدرت واژه

دانسته که کالم تا چه حد در سازمان  بوده و می ًھا حاکی از آن است که انسان تا چه اندازه عميقا به آن معتقد قدرت واژه

شده  می ثير بر خدايان نيز استفادهأطلسم و جادو، حتی برای ت. ثير داردأکار انسان ت دادن روابط اجتماعی و روندھای

. کردند انسانی داشتند و مانند انسان رفتار می زيستند، شکل  خدايان باستان در روی زمين میۀست که ھمطبيعی ا. است

آرزومند و کينه جو  خدايان ھم مانند انسانھا حسود،. خيرانديش دوست بودند و با متمردين دشمن اين خدايان با فروتنان
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 مذھبی نه در تفکر ۀبرآن شد تا ثابت کند که خاستگاه انديش د وحقيقت اين است که انسان خدارا در تخيل خود آفري. بودند

انسانھای «به دست   خام برای ساختن خدايانۀًبرای ما کامال روشن است که ماد. ستيز اجتماعی است طبيعت بلکه در

، »ھا  پيشهۀاستاد ھم«و » قھرمان کار«) ھرکولس( به ھمين دليل ھرکول. دوران قديم پرورده شده است» برگزيده

 .ابديی  مءارتقا) المپوس(ُخدايان المپ  سرانجام تا جلوس بر کرسی

کار، استاد  مفھومی انتزاعی و موجودی خيالی نبود، بلکه شخصيتی واقعی، مسلح به ابزار ، خدائیدر تصور انسان ابتدا

ھای  توده» مذھبی«تفکر دستاوردھای کار بود و  ۀخداوند تعميم ھنرمندان. چند پيشه، معلم و مددکار انسانھا بود

ً اصوال. آمد خالقيت ھنری ناب به حساب میۀ ديد، چون اين تفکر مذھبی نمايند زحمتکش را بايستی به چشم ديگر

کشف اين قضيه . گرا بود آينده، واقعيت ُھای انسان و آگاھی قبلی از تحول پرتوان سازی در آرمانی کردن قابليت اسطوره

 باستان، جنبشی نھفته و اين جنبش ھمواره تقالی انسان است برای سبک ۀدور خيلی درروشن است که در ھر پرواز ت

که مجبور به انجام کار بدنی ھستند و  گيرد  انجام میئیُپرواضح است که اين تقال در ميان آن گروه از انسانھا. کار کردن

ن کار بود در زندگی روزانه زحمتکشان به نفع اربابان زمينی و استثمارگرا نيز روشن است که اگر خدا از ھمه جھت

مصرف شده،  اينچنين سريع و آسان بی که در کشور ما، خدا دليل اين. ماند نمود و مدت مديدی پايدار نمی نمی چھره

 ِيعنی توجيه اعمال قدرت انسان بر انسان، از بين رفته است؛ زيرا انسان با درست به ھمين علت است که دليل وجود او،

برخورد اربابی را که بر ذھن و   يک ھمکار، دوست، رفيق و معلم را داشته باشد نه حالتۀ بايستی رابطھمنوع خود

 . نوکرش تسلط داردۀاراد

و به ھمين دليل در ميان  رفتند دار نيرومندتر و کارآمدتر می شد، خدايان به آسمان ھای باالتر می برده حال، ھرچه

، کالوی استونيا و قھرمانان )ئوس پرومته(آرزوھا را در تصاوير پرومته  آمد که اينھا آرزوی نبرد با خدايان پديد  توده

 .دانستند ترين ارباب می قھرمانانی که خدا را دژخيم. بينيم مجسم می ديگر

گونه متن  ئی در خود، ھيچ شی  وئی اصول، علل ابتداۀِفولکلور، از کافری پيش از مسيحيت، از وجود تفکر دربار

ۀ  تفکر در چھار قرن پيش، از افالطون بنيانگذار فلسفۀآن شيو در مجموع، از. اری به جا نگذاشته استکالمی آشک

. عالمتی به جا نمانده است گونه ھای زندگی سازمان داده شده، ھيچ از روند کار، از موقعيتھا و پديده انزواطلبی منتزع

» بقايای کافری« ضد هکليسا از آغاز، سرسختانه ب. شناخت می روشن است که کليسا، افالطون را پيشرو مسيحيت

 .بينی مادی کار است  که بازتابی از جھانئیبقايا کرد؛ مبارزه می

ماھيت   اسقف برکلی بائیگرا  آرمانۀمحض آن که قدرت بورژوازی را احساس کردند، فلسف اربابان فئودال به

 ماديگری استفاده ۀھجدھم، بورژوازی خود از عقيد ان قرن انقالب فرانسه، در پايۀکه در آستان. اش ظاھر شد ارتجاعی

خود، و ترس از  اش مذھب بجنگد، ولی ھمين بورژوازی پس از غلبه بر دشمن طبقاتی دھنده الھام کرد تا با فئوداليسم و

ن در طول قر. به دنبال حمايت از کليسا رفت  بازگشت وئیگرا دشمن جديدش پرولتاريا، ناگھان به آموزش آرمان

 ھای زحمتکش تا چه ِکرد که اعمال قدرتش بر توده مختلف اين خطر را احساس می نوزدھم، بورژوازی به عنوانھای

، ئیگرا ، مثبتئیھای نقدگرا را با فلسفه کوشيد تا وجود متزلزل خود از اين رو می. اندازه غيرعادالنه و ناپايداراست

  ناب ماترياليستی را تحريفۀ اين کوششھا انديشۀارد، که ھمديگر سرپا نگھد ، پراگماتيسم و کوششھایئیخردگرا

جھان » توضيح«آشکار شد که در  اين کوششھا، يک به يک. گرفت ای که از روند کار مايه می کردند؛ انديشه می

 است که آموزش ئیگرا  فلسفی، آرمانۀبرگسون، رھبر سرشناس انديش شويم که ند و در قرن بيستم ھم متوجه میاعاجز

حال بر . کنيد تصديق می  رائیدر اين مسلک شما نياز به سير قھقھرا. است» مورد عالقه مذھب کاتوليک« و، به ھرروا

د، ھمان ئيآوری را نيز بيفزا ل فنوکنتر  رشد غيرقابلۀفاجع اين بازگشت به عقب، شيونھای کنونی بورژوازی مبنی بر
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آنچه از اين جمع به دست  ی خيال انگيزی را تلنبار کرده، در نتيجهثروتمندان و سرمايه داران ثروتھا آوری که برای فن

به دام آن افتاده و نيز لزوم ويران کردن آن به مثابه يادگاری  ای است که بورژوازی آوريد ميزان تکدی روشنفکرانه می

روشنفکری، ھمواره در فقر  علت. کند  در حال پوسيدنش آلوده میۀکه در حال زوال، دنيا را با سموم الش تاريخی است

زندگی به سبب ترس از آن يا به علت ميل خودخواھانه برای  ھای واقعی، در فرار از رد شناخت معنای اساسی پديده

 .داری است سرمايه انگيز دولت تفاوتی اجتماعی است که موجدش آنارشيسم پست و نفرت بی آرامش و يا به دليل
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