
معاصر دورة در ديني تفكر مجموعه

(1)

مارتينبوبر

نوشته

نالدگرگوراسميت Ôر

ترجمه

دكترسيدمسعودسيف



Smith, Ronal Gregor م/ 1968-1913 گرگور, رونالد اسميت, : سرشناسه
سيف مسعود ترجمة اسميت; گرگور رونالد نوشتة . بوبر مارتين : پديدآور و عنوان

1385 حقيقت, تهران: : نشر مشخصات
ص 124 : ظاهري مشخصات

معاصر(1) دورة در ديني تفكر مجموعة : فروست
964-7040-88-1 ريال 12000 : شابك

فيپا : يادداشت
Martin Buber, 1967 اصلي: عنوان : يادداشت

كتابنامه : يادداشت
نمايه : يادداشت

Buber, Martin م/ 1965 Ç 1878 مارتين, بوبر, : موضوع
آلماني فيلسوفان : موضوع

Ç 1342 مسعود, سيف, : افزوده شناسه
B 3199 . ب 94 الف 5 1385 : كنگره ردهبندي

193 : ديويي ردهبندي
م 85 Ç 23192 : ملي كتابخانة شماره

Martin Buber مارتينبوبر

Ronald Gregor Smith معاصر دورة در ديني ر تفك مجموعة
اسميت رگور گ نالد Ôر نوشته:

سيف مسعود سيد ترجمه:
2ê نهم,پال ك خيابان گاندي, خيابان تهران, حقيقت; انتشارات ناشر:

113ìë Ç 33ë7 تهران, پستي: صندوق
88791ìë2 فا كس: ; 88772ë29 تلفن:

ëëì331ë1 پخش: مركز تلفن
Email: nashr_haghighat@Yahoo.com

138ë تابستان ل: او چاپ
نسخه 3000 تعداد:

خواجه چاپ شركت صحافي: و چاپ
تومان 1200 قيمت:

9ìê - 70ê0 - 88 - 1 شابك:
ISBN: 964 - 7040 - 88 - 1



فهرست

1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / پيشگفتار/
3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / زندگي/
7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / نخستين/ سالهاي
13 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / دانشجويي سالهاي
17 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تأثيرات
21 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / دانشگاهي/ فعاليتهاي
27 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تفكر/
33 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تش تمامي به نظر با انسان
êë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تو و من
ë7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / انسان و انسان ميان
ìë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / البشر بين
77 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / سرمدي "تو"
83 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مسيحيت/ با نسبت



مارتينبوبر د

87 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فالسفه و متكلمان
9ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مسيح
101 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تاريخ
107 / / / / / / / / / / / / / / انسانها"/ تمام به ورزيدن "عشق
111 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / يادداشتها
117 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فهرستها

119 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اشخاص/ نام فهرست
121 / / / / / / / / / / / / / كشورها و شهرها اما كن, نام فهرست
123 / / / / / / / / / / / / / / / / / / مقاالت/ و كتابها نام فهرست



پيشگفتار

كسÇاني به بوبر مارتين في معر كوتاه, بررسي اين هدف
بشناسند/ را او ميخواهند كه است

دارد: وجود پيشبيني غيرقابل نكتهاي فيها معر تمام در
شناخت? خواهند را يكديگر Hواقع شده في معر اشخاص آيا
تفكرات در بتوانند كه شد خواهند دوست يكديگر با آنها آيا

شوند? سهيم يكديگر سكوتهاي و پرسشها و
است/ شخصي Âكام مطلب بوبر, درخصوص Hمخصوص
شÇخصي قÇلمرو به ما زمان در كه ناميد انساني را او ميتوان
ساختن روشن بررسي, اين اهداف از يكي واقع در ميپردازد,

است/ نكته همين
روبÇهرو يكÇديگر با را شگفتيها بتواند بايد ف معر اثر
تÇا بگذارم كردهام سعي هدف اين به رسيدن براي من سازد/
من به زماني او بگويد/ سخن بوبر خود است, ممكن كه آنجا
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صفحه 120 از بيش نبايد كتابي هيچ كه ميكند ر تصو  گفت
ايÇن عÇينحال در نÇماند/ پÇايبند خÇودش توصية به او باشد/
كتابهايي و مقاالت شامل او آثار از بعضي كه است درست
اين انگليسي زبان در ا كنون اثر اين اهميت است/ كوتاه Âكام 
آنÇچه به زودتر هرچه كه ميكند دعوت را خواننده كه است

شود/ نايل است گفته بوبر خود
را زندگينامهاش يا او آثار از فهرستي نكردهام سعي من
خÇوانÇنده اختيار در را كافي راهنمايي پاورقيها سازم/ فراهم

شود/ رهنمون بوبر با مستقيم مواجهة به تا ميگذارد

1. Morris Ginsberg

جÇينسبرگ1, مÇوريس اسÇتاد مÇحبت از بÇايد ايÇنجا در

2. The Jewish Journal of Sociology

3. Maurice Freedman

فÇردمن3 موريس دكتر و مجلةيهوديجامعهشناسي2 سردبير
دادند اجازه من به كه كنم سپاسگزاري مجله, آن داخلي مدير
بÇينالبشÇري درخÇصوص بÇوبر مÇارتين "نظر خودم مقالة از
استفاده شد, منتشر مجله آن 19ìì ژوÄن شمارة در كه بودن"

 كنم/



1

زندگي





ژوÇÄن 13 تا 1878 فوريه 8) بوبر مارتين طوالني عمر
دسÇتخوش جÇهان تاريخ كه شد سپري روزگاري در (19ìë
نيز و ويرانگر جنگهاي بود/ الت تحو و تغييرات شديدترين
در و وحشت ايجاد باعث فنآوري و تفكر در عظيم الت تحو
نيروي و قدرت بيان در كه گرديد امكاناتي موجب عينحال

است/ نشده مبالغه چندان آنها
در او داشت/ سهم بسيار زماني دورة اين در بوبر مارتين
مÇرحÇلة آخÇرين و شد تربيت مركزي اروپاي يهودي سنت
و زندگي سنتي شيوههاي در كه آنگونه را روشن گري جهان
آلمÇان در او كÇرد/ تÇجربه بÇود, كÇرده رسوخ يهودي تفكر
آخÇر الÇس 27 و كرد ل تحم را نازي بشر ضد نظام خشونت
فÇلسطين در وفÇاتش, زمÇان تÇا 1938 سÇال از را, خود عمر
شد/ تبديل اسراÄيل جديد حكومت به 19ê8 سال در كه  گذراند
با بگذارد, كنار را خويش يهودي پيشينة كه بيآن بوبر
بدل اروپايي تي بهشخصي بهتدريج آن كامل تصديق و تأييد
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زيÇرا ناميد, جهاني تي شخصي را او ميتوان حتي درواقع شد/
قÇلمروهاي از بسÇياري در چشÇمگير بهطرزي انديشههايش
بÇهعنوان مÇيتوان است/ گذاشÇته اثر عمل و فكر  گونا گون
سازمان كل دبير كه شد يادآور پردامنه تأثير اين از نمونهاي

1. Dag Hammerskjold

آنكه از قبل زماني اندك تا حتي هامرشولد1 دا گ متحد ملل
و معروفمن كتاب متن بود مشتاق درگذرد, هوايي سانحه در

برگرداند/ سوÄدي به را بوبر تو

و انتخابها بوبر, مارتين واقعي زندگي ميان كه آنجا از
وجود نزديكي رابطة انديشههايش با او, شخصي تصميمهاي
در كه جهاني ر متغي وضعيت با نسبت در را او است الزم دارد,
مÇيتوان درصÇورتي فÇقط كÇنيم/ درك مÇيكرد, زنÇدگي آن
را پÇابرجÇايش تأثÇير مÇاهيت و او اصÇخ دستآوردهÇÇاي
كنيم/ درك و م تجس را وضعيت آن حدودي تا كه كرد ارزيابي
در او انÇديشههاي و نÇبود منزوي جهان, از هرگز بوبر زيرا
بÇهطور هÇمواره او بÇلكه بود, نشده ابداع دانشگاهي انزواي
د تعهÇم جهان, در خود مسÆوليتهاي قبال در را خود  كامل
پÇديد او از آثاري گنجينة يت, جد همين بهدليل ميدانست/

كنيم/ بررسي را آنها كرد خواهيم سعي ما اينجا در كه آمد



سالهاينخستين

1. Vienna 2. Lemberg

سÇالگي سه سن در اما شد, متولد وين1 در بوبر مارتين
در لمÇبرگ2 در يكÇديگر, از مÇادرش و پÇدر جدايي بهدليل

3. Galicia 4. Salomon Buber

پدربزرگ گرفت/ قرار بزرگش پدر سرپرستي تحت  گاليسيا3
و مزرعهدار و تاجر او بود/ برجستهاي مرد êبوبر سليمان وي

عÇنوانÇي كÇه مÇن" بزرگ "يگانة معناي به عبري است اصطالحي : Rabbinic /ë
م/ Ç ميخوانند آن با را يهوديت مراجع كه روحاني بهمناصب مربوط است

خانة در جوان نوة بود/ برجسته ëيرب محقق يك عينحال در
روح بÇا اصÇيل يÇهودي سÇنت هماهنگي و پيوند پدربزرگ

6. Haskalah

كÇرد/ تÇÇجربه را ìاسكاالهÇÇه يÇÇا روشÇÇنگري آزاديبÇÇخش
به عميق احترام و شد آشنا زاهدانه سالم فضاي با بهخصوص
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را او زندگي كل چهارچوب كه امري دو آموخت, را يادگيري
مÇطالعة يهودي, تربيت و تعليم يهود, سنت ميداد/ تشكيل
چه و مكتوب چه عبري, رسمي متون مطالعة و مقدس @كتاب

در بوبر ساخت/ فراهم او زندگي در ماندگار مبنايي مسموع,

1. Sadagora 2. Czortkov

سزورتكÔف2 و سادا گورا1 كوچك شهرهاي در تابستان فصل

عÇرفاني جÇنبش يك است/ زاهÇد بÇهمعناي hasid عبري واژة از : Hasidism /3
نÇوزدهم قÇرن نÇخست نÇيمة در و آمÇد پديد هلند در هجدهم قرن در كه يهودي
و شكÇل يÇهود جÇامعة فÇلسفة و ادبÇيات موسيقي, به و رسيد خود قدرت بهاوج

م/ Ç است خداوند با داÄم ارتباط امكان بر مكتب اين تأ كيد بخشيد/ صورت

به ما و شد, آشنا حسيدي3 جوامع با آنجا در كه ميكرد زندگي
سÇخن بيشتر جوامع آن دربارة بوبر, انديشههاي بيان هنگام
كه پدر نزد به دوباره سالگي چهارده سن در او گفت/ خواهيم
مÇدرسة بÇه لمÇبرگ در و بÇازگشت بود كرده ازدواج Gد مجد

رفت/ يوناني) و التين زبان (آموزشگاه زبان لهستاني
پدربزرگش مزرعة در وقتي بوبر, كودكي دوران مورد در
تصويري, را آن ميتوان نهتنها كه است شده نقل داستاني بود,
نشÇاندهنده بÇلكه دانست, زمÇان آن از مÇبهم, دورو هرچند
بÇوبر رسيد/ شكوفايي به بعدها كه است او غني استعدادهاي
درخصوص قطعاتي حاوي كه كوچكي كتاب در را داستان آن
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زبÇان بÇه 19ì1 سÇال در و اوست نÇوشت خÇود زنÇدگينامة
داستان آن من اينجا در مينامد/ "اسب" شد, منتشر آلماني(1)

1. Between Man and Man

انتشار 19ê7 سال به بوبر وانسان1 ميانانسان در كه آنگونه را
ميكنم: عرضه خود قراÄت به است, يافته

و پدربزرگ مزرعة در را تابستان بودم, ساله يازده وقتي
از پنهان ميتوانستم, وقت هر آنجا در ميگذراندم/ مادربزرگم
مهرباني و آرامي به و ميرفتم اصطبل به دزدكي ديگران, ديد
بود, خال خال و خا كستري اسبي كه را, محبوبم اسب  گردن
نبود سرسري تي لذ و شوق من براي كار اين ميكردم/ نوازش
بود/ هيجانآور Hعميق و صميمانه Hيقين بزرگ, رخدادي بلكه
كه دستم خاطرة از دهم شرح را رخداد آن بخواهم ا كنون ا گر

ميكنم/ آغاز است تازه بسيار هنوز
كردم تجربه حيوان آن با تماس در آنچه كه بگويم بايد
در كه "ديگري", " بودن "ديگر ت شد "ديگري", از بود عبارت
بيگانه و غريب نر قوچ و نر گاو بودن" "ديگر مانند حال هر
لمس را او و شوم نزديك او به كه ميداد اجازه من به و نبود
طرز به گاهي كه ميكردم, لمس را بزرگ يال آن وقتي  كنم/
زبر حيرتانگيزي بهنحو گاهي و صاف و نرم شگفتآوري
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چنان ميكردم, احساس دستانم زير را زندگي و بود, ژوليده و
قÇرار مÇن زيÇردست حÇيات عÇنصر ودÇخ گويي كه مينمود
نبود, هم من به شبيه Hيقين و نبود "من" خود كه چيزي داشت,
"يكÇي حÇتي نه بود, "ديگري" ملموسي بهصورت كه چيزي
اجÇازه من به عينحال در و بود "ديگري" خود بلكه ديگر"
اساس از و ميكرد اعتماد من به شوم, نزديك او به كه ميداد
از قبل حتي اسب, آن ميكرد/ برقرار "تو" و "تو" نسبت من با
تمام نجابت با كنم, آخور در جو ريختن به شروع من آنكه
را خود گوشهاي كه درحالي و ميكرد بلند را خود بزرگ سر
كÇه تÇوطÃه گÇري مانند ميكشيد, شيحه بهآرامي ميداد تكان
تشÇخيص را آن همدستش فقط ميخواهد و ميدهد عالمتي

ميپذيرفت/(2) را من بدينترتيب و دهد;
و كانت تأثير تحت ت شد به دبيرستان اتمام از پيش بوبر

1. Thus Spoke Zarathustra

بÇهزبان را نيچه گفتزرتشت1 چنين ترجمة حتي او بود/ نيچه
نظرية چگونه كه ميكرد نقل بعدها او بود/ كرده آغاز لهستاني
او بÇر سÇرمدي", "بÇازگشت بهمنزلة زمان, درخصوص نيچه
ديگÇري نظرية هر به ه توج از تها مد را او و گذاشت تأثير
اضÇافه مÇيتوان بÇازداشت/(3) سرمديت و زمان درخصوص
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1. I and Thou

وتو1 من كتاب بر را خود تأثير نيچه سبك بيشك كه نمود
باعث اندازهاي تا كه است سبك همين و گذاشت, بهجا بوبر
خوانندگان از بسياري كه است تي جذابي عينحال در و غربت

ميكنند/ تجربه را آن منوتو با خود برخورد نخستين در





سالهايدانشجويي

كرد, ثبتنام وين دانشگاه در 189ì پاييز در بوبر وقتي
را, آزاد و پÇرشور انسÇانهاي هانÇج آن ويÇن, يكباره, به
HعÇواق شÇهري ويÇن زماني ا گرچه يافت/ خود خانة همچون
داشت/ قرار گذشته قرن پايان در زمان آن در اما بود رمانتيك

1. Hans Kohn 2. Rilke

وارث زمÇان آن در ويÇن <فÇرهنگ ,1 Öن ÖهÇÔك هانس تعبير به
واجÇد فÇرهنگ آن بÇود/// بÇزرگي عÇنايت و بÇالغه حكمت
زنÇانه و لطÇيف ويÇژگي با همراه سرزنده و شوخ رمانتيسمي
و سÇرزندگي از دوستداشÇتني و غÇريب تÇركيبي (ê)/<ودÇب
بÇيان بÇه موسيقي و ترانه در Hاساس كه داشت وجود واقعيت
ريلكه2 بود/ بيگانه آن از معمولي جهان كه تركيبي درميآمد,
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نÇمايشنامهنويس, و شÇاعر (187ê Ç 1929) : Hugo Von Hofmannsthal /1
بÇا سÇپس و خÇود رمÇانتيك Ç نÇو اشÇعار بÇÇا ابÇÇتدا و شÇÇد مÇÇتولد ويÇÇن در وي

كرد/ جلب خود به را زيادي ه توج نمايشنامههايش

اين نمايندگان جوان استال1 هوفمن هوگوفن و كار ابتداي در
در ايÇنها تÇمام جÇوان بÇوبر براي بودند/ قرن پايان رمانتيسم
بود/ تÃاتر و هنر تاريخ فلسفه, ادبيات, به زندگي وقف حكم
فرامÇوشي بهدست را خود يهودي ريشههاي او زمان آن در
زنÇدگي ايÇن لذايÇذ از GمدÇع كه نكشيد طولي اما بود/ سپرده
بهنحوي او سبك و زندگي كل ا گرچه گرداند/ روي استحساني

بود/ پذيرفته تأثير آن, از شگفتانگيز
در و گذشتگان آزادمنشانة شيوة با را دانشجويي سالهاي
زوريÇخ و بÇرلين اليÇپزيگ, ويÇن, قÇبيل از مختلفي جاهاي
ظÇاهر را خÇود دوبÇاره يÇهودي, سÇنت بهتدريج كرد/ سپري

2. Paula Winkler 3. Georg Munk

ازدواج وينكلر2 پاÄوال دوشيزه با او احوال همين در ساخت/
ذوق داراي و مÇونيÇÇخ اهÇÇل آلمانÇÇي دانشجويÇي كÇه  كÇرد
گÇÃÇورگ مسÇتعÇار نÇÇام بÇÇا بÇعدهÇا (و بÇÇود فراوانÇÇي ادبÇي
مÇقالهاي بÇوبر آثÇار نÇخستين از يكÇي مÇينوشت)/ مونك3

4. Jakob Boehme

ويلهلم بود/ êبومه يا كوب آلماني عارف نويسندة درخصوص
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و هÇيدلبرگ در كÇه آلمÇاني فÇÇيلسوف (1833 Ç 1911) : Wilhelm Dilthey /1
تدريس به مشغول برلين در فلسفه استاد بهعنوان سرانجام و كرد تحصيل برلين
داد تعميم هم تاريخ به را كانت تحليل نوكانتي فيلسوف يك بهعنوان ديلتاي شد/

ساخت/ جدا طبيعي علوم از را انساني علوم و
1881 سال در و شد متولد برلين در 18ë8 مارس ل او در : Georg Simmel /2
در فÇلسفه اسÇتاد 1918 تا 191ê سال از گرفت/ برلين دانشگاه از را خود دكتراي
و فÇيلسوف وي يÇافت/ وفات 1918 سپتامبر 2ì در و بود استراسبورگ دانشگاه

بود/ متمايز علمي نظام يك بهعنوان جامعهشناسي بنيانگذار

برلين در بوبر اساتيد مÆثرترين از زيمل2 گÃورگ و ديلتاي1
بود/ محكم و قوي بوبر ريشههاي حال هر در اما بودند/

آن كÇه بÇود صÇهيونيست جÇنبش طريق از بار نخستين
1901 سال در او دريافت/ را خود وضعيت جوان دانشجوي

3. Die Welt

امر اين اما شد/ وين در "جهان"3 صهيونيستي مجلة ويراستار

مÇتولد بÇوداپست در صهيونيست, رهبر (18ì0 Ç 190ê) : Theodor Herzl /ê
وي شÇد/ نÇمايشنامهنويس و روزنÇامهنگار آن از پس و بÇود قاضي وين در شد,
خود و داد تشكيل را يهوديان مادري سرزمين درخصوص بحث كنگرة نخستين

شد/ صهيونيست تشكيالت رÄيس لين او

جÇنبش رهÇبر êرتسلÇه تÃÇÇودر مÇÇيان زيÇÇرا نÇÇيافت, دوام
داشت/ وجÇود شÇديدي اخÇتالف جÇوان بوبر و صهيونيست
بÇه وي آنÇجا در رفت/ برلين به بوبر بعد سال يك از  كمتر
نام با يهودي انتشاراتي سة سÆم يك دوستان از بعضي  كمك
گفته كÔهن هانس چنانكه كه كرد, تأسيس يهودي" نشر "بنگاه
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واسÇطة بÇه مÇركزي اروپÇاي در يÇهود مÇلي <جÇÇنبش است:
(ë)/<آمد بهوجود بنگاه آن نشريات



تأثيرات

تÇوسعة در ديگÇري مÇمتاز مرحلة كه نگذشت ديري اما
فعاالنه كه جديدش تعلق اثناي در بوبر شد/ پديدار بوبر تفكر
واقعي اساس بهعنوان را يهود قوم فرهنگ و روح ميكوشيد
تÇمام از GمدÇع كÇند, تÇعميق و تÇفسير صÇهيونيست جÇنبش
سÇياسي زنÇدگي از او كشÇيد/ دست خود بيروني فعاليتهاي
كÇناره صÇهيونيستي انÇديشههاي ج مرو و ناشر بهعنوان خود
آغاز آنجا از او مسير ميرسد بهنظر كه زندگي همان  گرفت,
وقف را خود 1909 تا 190ê از سال پنج ت مد براي او شد/
بÇعدها چÇنانكه كÇرد/ حسÇيديسم سÇنتهاي و متون بررسي
انسÇان انÇديشة حسيديسم, داستان در اينجا, در <من نوشت:
آن سÇاختن معلوم لزوم از حال همان در و شناختم را  كامل
معناي و حسيدي سنت به وقتي (ì)/<شدم آ گاه جهانيان براي
زندگي در سنت اين كه ديد خواهيم كنيم ه توج بوبر براي آن



مارتينبوبر 18

است/ داشته اساسي و سازنده تأثيري بوبر
از پس بÇوبر عÇمومي كÇار ليÇن او كه است ه توج جالب
كÇه بÇود يÇهوديت درخÇصوص سخنراني يك انزوا سالهاي

شيمون مسيحي نام م): 130 (وفات باركوخبا سيمون , Simon Barkokhba /1
روم مقابل در يهودي شورش آخرين رهبر ,(Shimon Barkosiva) باركوسيوا
نامههاي از بخشي 19ì0 در شد/ كشته م 13ë در باركوخبا سرانجام /(132 Ç 13ë)

م/ Ç شد يافت مرگ درياي نزديكي در غاري در وي

در الهه دانشگاه در باركوخبا1 يهودي دانشجويان جامعة براي
مÇيدان بÇه كÇه دانشÇجوياني جمله از كرد/ ايراد 1909 ژانويه

و يÇهودي خÇانوادهاي در كÇه رمÇÇاننويس ,(192ê Ç 1883) : Franz Kafka /2
شد/ متولد پرا گ در آلماني

شديد تقابل و دروني ارتباط بود/ كافكا2 فرانتس شد  كشيده
دقيقتري بررسي مقتضي كافكا اثر و بوبر انديشههاي ميان

است/

3. Der jude 4. Josef Wittig

بود/ "يهود"3 مجلة ويراستار 192ê تا 191ì سال از بوبر
فÇرهنگي و معنوي حقايق پيشبرد براي را آن او كه مجلهاي
بودند/ صهيونيسم سياسي الهامهاي مبناي كه بود كرده تأسيس
ويكتورفÔن و êويتيگ يوزف با همراه 1930 تا 192ì از وي

5. Victor Von Weizsacker

مشترك مسايل به كه بود ì"خلقت" مجلة ويراستار ëكر وايتس
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6. Die Kreature

مÇالقات مÇهمترين اما داشت/ اختصاص مختلف اديان ميان
مالقات اين داد/ رخ بيستم قرن ابتداي در بوبر زندگي شخصي

مÇتولد آلمان در وي يهودي, متكلم ,(188ì Ç 1929) : Franz Rosenzweig /7
روي جديد فلسفه و تاريخ به سپس و پرداخت پزشكي تحصيل به نخست شد,
ا گزيستانسياليستي رهيافتي و گرفت موضع آلماني ايدهآليسم مقابل در او آورد/
1913 سÇال در مÇيكند/ تأ كيد فردي تجربههاي و عاليق بر كه ساخت مطرح را
دهد قرار موردتأ كيد را خود بودن يهودي دوباره وي كه شد باعث ديني تجربهاي

م/ Ç بگذراند آن به عمل و يهوديت بررسي به را خود عمر بقية و

در 1920 ا كÇتبر از كÇه بÇود روزن تÔسÇوايگ7 فÇÇرانÇتس بÇÇا
بÇود/ يÇهودي آزاد آموزشگاه رÄيس ماينس در فرانكفورت
عيار تمام يهودي يك بود, برجسته متفكري روزن تÔسوايگ

8. Existentialist Philosophy 9. Der Stern der Erlosung

ا گزيستانسياليست8 فلسفه امروزه آنچه منادي عينحال در و
منتشر 1921 سال در نجات9 ستارة او مهم اثر ميشود/ دانسته
نوشته پستالهايي كارت روي بر كتاب آن اعظم قسمت شد/
شÇده فرستاده سنگرها از ل او جهاني جنگ طي كه بود شده
يهود س مقد كتاب ترجمة روزنتÔسوايگ با همراه بوبر بود/
مÇرگ زمÇان تا همكاري اين كه گرفت بهعهده آلماني به را
سÇپس يافت, ادامه 192ê سال در روزنتÔسوايگ نابههنگام
را آن خود عمر اواخر در و داد ادامه را كار آن بهتنهايي بوبر
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دنÇبال را عÇملي ÂامÇك هÇدفي كÇار آن در آنÇها كرد/ تكميل
آموزشگاه دانشجويان به كه بود اين از عبارت آن و ميكردند
في معر ميدانستند, كه زباني بهتنها را آنها سنت يهودي, آزاد
مداوم و ثابت كار در مساعي تشريك اصلي بخش اين  كنند/
آن كÇرد/ رشÇد هي توج قابل ابعاد در كه بود تربيتي و تعليم
سبك بر آنها طريق از و آلماني يهوديان بر تربيت و تعليم

گذاشت/ تأثير فلسطين در آينده صهيونيستي حكومت



فعاليتهايدانشگاهي

اخÇالق و دين تاريخ استاد بهعنوان 1923 سال در بوبر
در كرسي آن كه شد, منصوب فرانكفورت دانشگاه در يهودي
فرد به منحصر كشوري هر در درواقع و آلمان در زمان آن
شد/ ل مبد اديان تاريخ به و يافت تفصيل بعدها درس اين بود/
از ساخت/ بركنار خود مقام از را او نازي حزب 1932 سال در
از كÇوچكي دهكÇدة در و آلمÇان در 1938 سال تا زمان آن

1. Heppenheim 2. Bergstrasse

هÇرگونه بÇدون و كÇرد زنÇدگي اشتراس2 برگ در هپنهايم1
در يÇهودياش هموطنان براي را مات مقد تشويقي و  كمك
خود ثمرة بوبر تمركز و انزوا سالهاي ساخت/ فراهم آلمان
يهودي بهعنوان كه بياموزد آنها به توانست او آورد: بهبار را
واقÇعيت بÇهعنوان را رنÇجشان و بÇاشند ثÇابتقدم و مÇÇحكم
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بشناسند/ خود دعوت تاريخي
چÇنين است مÇمكن بÇود/ ساله شصت او هنگام آن در
در كÇه هاي ربچÇپس آن و مÇيگذرد زمان گويي كه آيد بهنظر

1. Salicia 2. Zaddikim

گوش "زديكيم"2 داستانهاي به "ساليسيا"1 كوچك شهرهاي
در جÇديد صهيون از گوشهاي در ميتوانست ا كنون ميداد,
عÇقالني فعاليتهاي بزرگترين دورة درواقع باشد/ آرامش
او خود چنانكه معني, يك به البته ميشد/ آغاز ا كنون بوبر
را چÇيزهايي فÇقط او نوشت, من به نامهاي در جنگ از بعد
را شÇدن مكÇتوب انÇتظار ذهÇنش در تها مد كه است نوشته
جÇنگ از نÇاشي وحشت و رعب جÇهت به بوبر ميكشيدند/
جÇنگ ÇÇ سÇوم جÇنگ با مواجهه تلخ حقيقت و دوم جهاني
سازگار جريان يك بهدنبال ÇÇ 19ê8 سال در استقالل يهودي
مبارزه حقيقي عبري اومانيسم تحقق براي همواره بوبر بود/
نبود عمومي مليگرايي با مساوي او نظر از كه چيزي ميكرد,
در يهود و عرب ميان همكاري و تعامل مفهوم ن متضم بلكه
هÇدايت به ميكرد كوشش ل تحم و صبر با لذا بود, فلسطين
يÇهوديان بازگردانÇندة كه بپردازد متفاوتي بسيار جريانهاي
يÇعني آنها حقيقي و مشترك سرچشمة تنها بهسوي پرا كنده
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بودند/ @كتابمقدس

بيشترين كه داد نشان بهدرستي ميتوان نهايي تحليل در
اسÇتاد بÇهعنوان اسراÇÄيل, در چه و آلمان در چه بوبر, تأثير
اسÇاسي انديشههاي مكتوب عرضة بهواسطة حتي و دانشگاه
آن جهت از او تأثير بيشترين نبود/ انسان زندگي مورد در وي
از حتي و دانشگاهها و مدارس از كه بود تربيتي و تعليم نوع
بÇود عÇالقهاش مÇورد كه بزرگساالن تربيت و تعليم سازمان
مÇانند بÇوبر مÇيشود/ منفرد فرد قلمرو وارد و ميرود فراتر
در و ميداشت گرامي و ميشناخت را او بوبر كه  كييركگور
منفرد فرد بهعنوان ميداد, قرار انتقاد مورد ت شد به عينحال
انساني بهعنوان يعني نوشت, مطلب و انديشيد و كرد تحقيق
مÇوضوعيت اصÇالت از جمعيت, هياهوي از است آماده  كه
كند/ گذر ايمان از مملو زندگي بهسوي خويش شناسايي فاعل
خالصي عمل هر با و ميشود ديده شيÃي هر در <خداوند
چنين را حسيديم مذهب تعاليم بوبر شد>/ نايل او به ميتوان
ايمان اين با و كرد زندگي ايمان اين با او ميكرد/(7) خالصه

درگذشت/ پرافتخار و طوالني عمري از پس
خÇاتمه را او زنÇدگي مÇختصر بÇررسي قÇول نÇقل دو بÇا
سÇال بÇه كÇه است بÇوبر سخنراني از قول نقل لين او ميدهم/
بÇنگاه انÇجمن اعÇضاي بÇه خÇطاب فÇÇرانكÇفورت در 19ë3



مارتينبوبر 2ê

وي به انجمن اين صلح جايزه اعطاي بهمناسبت  كتابآلمان
تمام جنگ كه بحراني ÇÇ انسان بحران مورد در بوبر كرد/ ايراد
و تÇرس با كه جنگي گفت, سخن ÇÇ داشت پي در را عياري
عام قتل آن در او قوم از نفر ميليونها و بود همراه وحشت
گÇفت/ سÇخن نÇيز ما كنوني غيرواقعي صلح دربارة او شدند/
با است/ رفته بين از انسانها ميان اعتماد اساسي فرض پيش

گفت: بوبر حال اين
مÇلل و اقÇوام زمان اين در كه معتقدم من اينها همة عليرغم
در باشند/ داشته خالص, گفتگويي گفتگو, يكديگر با ميتوانند
مÇخالف وقتي حتي گفتگو, طرفين از يك هر خالص  گفتگوي
وجود داراي " ديگري" يك بهعنوان را خود مخالف يكديگرند,
جÇهان از تÇعارض و اخÇتالف هرچÇند ميكنند/ تأييد و تصديق
مÇعرض در كÇه است صÇورت اين در تنها اما نميشود, برچيده
ميرسد نقطهاي به ترتيب بدين و ميگيرد قرار انسان حكميت

ميشود/(8) مغلوب  كه

است/ من خود يادداشتهاي از برگرفته قول نقل دومين
ترجمة براي طوالني روز يك آنكه از پس كه يادداشتهايي
همكاري و مصاحبت وي با انگليسي به بوبر مقاالت از يكي
ايÇاالت بÇه سفر از بهتازگي بوبر است/ گرفته صورت داشتم
او بود/ سفر آن خاطرههاي مجذوب و بازگشته امريكا متحده
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در تا كسÇي يك در كه كرد نقل من براي را كوتاهي داستان
ميان تا كسي راننده پرگويي بهدليل بود/ افتاده فاق ات نيويورك

شرح: اين به بود گرفته صورت گفتگويي بوبر و او
خوانÇدهام است نوشته عجيبي شخص كه مقالهاي در راننده:
صلحجويي و صبوري با بايد بلكه شويد خشمگين نبايد شما  كه

كنيد/ حل ديگر اشخاص با را خود اختالفات
موافقم/ بوبر:

پيش/ سال هفتصد به متعلق بود, عجيبي مرد او راننده:
طويلي/ زمان چه بوبر:

بود/ فرانسيس او نام بله, راننده:
زيÇادي داسÇتانهاي ميتوانم و ميشناسم را او هم من بوبر:

بگويم/ شما براي او دربارة
كردند صحبت يكديگر با فرانسيس دربارة آنها آنگاه و
رسÇيد/ خود موردنظر كتابفروشي به بوبر سرانجام اينكه تا
بÇوبر بود شده دور تا كسي وقتي راننده حركت از بعد اندكي
از قÇبل است/ گÇذاشÇته جا را خود عينك جلد كه شد ه متوج
راننده دهد, انجام كاري مورد اين در كند فرصت بوبر آنكه
پيدا دوباره داشت دست در را عينك جلد كه درحالي تا كسي,
بÇراي همه حضور در راننده و خوب", "پسر گفت: بوبر شد/
آنها بدينترتيب و گذاشت بوبر شانة بر را خود سر لحظهاي

گرفتند/ آغوش در را يكديگر
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تفكر





وجود بوبر مارتين آثار از كاملي چاپ انگليسي زبان در
و 19ì2 سالهاي طي كه آثارش آلماني چاپ حتي و ندارد
3ë00 از بيش بر مشتمل و شد منتشر قطور جلد سه در 19ìê
زبان از مقدس كتاب ترجمة Hخصوص نيست/ كامل بود صفحه
فÇرانÇتس هÇمكاري بÇا بÇوبر كÇه آلمÇاني زبÇÇان بÇÇه عÇÇبري
اواخÇر در و كÇرد آغاز را آن 192ë سال در روزنتÔسوايگ
جÇدا بهصورت رساند, پايان به را آن بهتنهايي خويش عمر
سÇالها, آن درخÇالل بÇوبر از كÇه مÇتوني مÇÇيشود/ مÇÇنتشر
انگلستان و متحده اياالت در بعد, به 19êë سال از Hمخصوص
مÇتفاوت نÇاشران داراي است شÇده مÇنتشر انگليسي زبان به
وجود ترجمه يك از بيش متن يك از گاهي است/ بسياري
شده منتشر مختلف جلدهاي در واحد قطعهاي نيز گاهي و دارد
خÇوب بسÇيار بÇوبر آثار از كاملي كتابشناسي داشتن است/
در كÇه است هÇمان مÇوجود, كÇتابشناسي كاملترين است/
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1. Martin Buber. The Life of Dialogue

مÇوريس اثÇر (1955) هÇمسخني1 با زندگي بوبر,  كتابمارتين

2. Maurice Friedman

است/ فردمن2
جلد نخستين بر پيشگفتار در بوبر خود كه همانگونه اما
كÇه نÇيست اثÇري او آثار در ميگويد, آثارش آلماني چاپ
از بÇيرون بÇه كÇه اثÇري يعني ناميد, كامل اثري را آن بتوان
ر تفك كه است معني اين به اين باشد/(9) نداشته اشاره خويش
ميشود صورتبندي آنها ط توس دارد, پيوند او اعمال با بوبر
مÇيسازد/ روشÇن و كرده صورتبندي را آنها خود بهنوبة و
وحÇدتي داراي وي آثÇار كÇه است مÇعني ايÇن بÇه هÇمچنين
كه يافت واحدي تفسير رشتة بتوان بايد بنابراين و همبستهاند
زيÇرا نيست/ آسان كار اين اما دهد/ پيوند هم به را آنها همة
متفاوت بسيار قلمروهايي در بوبر ر تفك انضمامي شكلگيري
جدا قلمروهاي بهعنوان Áمعمو كه قلمروهايي در الاقل يا ÇÇ
آن است/ پÇيوسته وقÇوع بÇه ÇÇ مÇيشوند تÇلقي يكÇÇديگر از
عبارتند كنيم ا كتفا مشهورترينشان ذ كر به فقط ا گر قلمروها,
كÇتاب نÇقد تÇربيت, و تÇعليم روانشناسي, جامعهشناسي, از:
را بÇوبر كÇه نÇيست درست ايÇن وجÇود بÇا كÇالم/ و مÇÇقدس
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او نميتوان حتي و بناميم روانشناس يا مربي يا جامعهشناس
رضايتبخش همچنين دانست/ اينها تمام از مجموعهاي را
قÇبيل از قÇديمي وصÇفي كÇنيم كÇوشش او دربÇارة كه نيست
ايÇن زيÇرا كÇنيم/ احÇيا¾ را "غÇيبگو" يÇا "حكيم" يا "پيامبر",
بر تاريخي حيث از كه است دركي وحدت از حا كي واژهها
ميشويم, قايل فكري نظامهاي ميان ما كه جديدي تمايزهاي
در آن با كه است پيوستهاي جهان همان با مطابق و است م مقد
ميدهد تشخيص را آنها بوبر خود كه تمايزهايي است; تعامل
را آنÇها مÇحدود درسÇتي كه ميزان اين به الاقل ميپذيرد, و
به كار آنها وراي به ه توج و اشاره براي را آنها و كند ارزيابي
يÇا نÇابههنگام ر فكÇت مÇقابل در درست او ر تفك يعني  گيرد/
جهان در Hاساس بوبر است/ باستاني ضد Hصرف كه است تفكري
بيرون راههاي است قادر دليل همين به و ميكند زندگي جديد

كند/ في معر را عمل و تفكر بحرانهاي از شد





انسانبانظربهتماميتش

كليت مناسب توصيف كه كنم اظهار بايد ترديد قدري با
به او زيرا است/ انسانشناختي او نقش كه است اين بوبر نقش
قش تفرÇم عاليق حيث از فقط نه انسان به ميپردازد, انسان
وجود تماميت امكان به نظر تماميتش, به نظر همچنين بلكه

1. John Macmuray 2. Giffaord Lectures

كه موري1, مك جان پرفسور است/ گشوده انسان روي به  كه
آرا¾ مÇقابل در برجستهاي بهطور او ر تفك نكات از بسياري
به كار شايد كه ميشود قايل تمايزي اينجا در دارد, قرار بوبر
جÇلد در او دارد/ اشاره انسانشناسي واژة رايج انگليسي برد
مينويسد: گيفورد2 افتخار به خود سخنرانيهاي مجموعة م دو
و آن فÇعليت جÇهت از "خÇود" بÇررسي به ما وقتي ///>
تÇحقيقي مÇا كÇار ميپردازيÇم, شخصي موجود يك بهعنوان
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تÇحقيق و است علم يك انسانشناسي نيست/ انسانشناختي
HرورتÇض عÇيني شÇرح هÇر و است, عÇÇيني HرفÇÇص عÇÇلمي,

است/>(10) غيرشخصي
كه ميكند اظهار ادامه در موري مك پروفسور بدينسان
است فلسفه موضوع شخصي" موجود درخصوص نظريه "هر
فÇلسفي انسÇانشناس را بÇوبر ا گÇر بنابرايÇن انسانشناسي/ نه
هر به شويم/ مواجه موري مك اعتراض با است ممكن بناميم,
ايÇنكه به نظر شخصي, زندگي فعليت با و انسان با بوبر حال
سروكار است, نسبت ايجاد از عبارت شخصي زندگي واقعيت
بهظاهر عاليق بر كه است فرا گير و جامع عالقة همين و دارد
بÇا بوبر Hيقين است/ حا كم مختلف قلمروهاي در وي متباعد
عÇيني HرفÇص و عÇلمي تÇحقيق يك بÇهعنوان انسÇÇانشناسي
تÇعلق هÇيچگونه نمايندة او ديگر سوي از اما ندارد, سروكار
شÇخصيت او نÇيست/ شÇده نÇهادينه فكÇري مÇوضع يا خاطر
بÇاب در نÇظريهاي بÇراسÇاس كه نيست گروهي هيچ محبوب
يا آنها تحقيق قلمرو در كه ميدانند پيش از جهان يا خداوند
بود چيز چه منتظر بايد آنها عالقة مورد موضوع درخصوص
ايدÄولوژي يك بهدنبال Âاص بوبر شود/ انجام بايد چيز چه و
موضعي هرگونه وراي او نيست/ باشد آينده ساختن پي در  كه
امÇا باشد/ اطمينان قابل عيني تصديق يك ن متضم كه است
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از يكي در ميبيند/ پايين از كه است چنين دليل اين به وي
است: آمده ويژه داستاني آثارش نخستين

نا گهاناز شخصيالهامكردكه استكهخداوندبه درحكايت
او درآيد/ پهناوري باير زمين به طراوت با سرزمينهاي قلمرو
راز دروازههاي به اينكه تا بود سرگردان و آواره سرزمين آن در
چÇه ايÇنجا <تÇو كÇه بÇرآمÇد نÇدا اين درون از و زد در او رسيد/
انسÇانهاي گÇوش در را تÇو ستايش <من گفت او ميخواهي?>
لذا دهÇند/ گوش من سخن به نبودند حاضر آنها اما خواندم فاني
آن به و كني گوش مرا سخن تو خود شايد كه آمدم تو سوي به من
براي گوشي اينجا <بازگرد, كه برآمد ندا درون از گويي>/ پاسخ
انسانهاي كري در را خود شنوايي من نيست/ تو سخنان شنيدن

دادهام>/ قرار فاني

سخن مقام سوي به را انسان خداوند, جانب از حقيقي خطاب
پيدا را يكديگر مخلوقات, صداي كه آنجا ميكند, هدايت زنده
موفق ميدهند, دست از را يكديگر كه حال همان در و ميكنند

گردند/(11) نايل سرمدي شريك به ميشوند

فÇقط كه ميدهد ه توج خاص نكته اين به بوبر اينجا در
دقيقتر بيان به ميگويند, سخن يكديگر با انسانها كه آنجا
به ميكنند سعي ندارند, كامل توفيق هرچند انسانها, كه آنجا
بهدرستي را خداوند سخن ميتوان كنند, گوش يكديگر سخن
باب در را بوبر تفكر عميق پيچيدگي حاضر حال در ا گر شنيد/
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و فÇهم بÇهدنبال او كه كنيم ه توج ميتوانيم گذاريم, كنار خدا
ا گزيستانس محدوديتهاي طريق از و ه توج با انسان شناخت
به تسليم بهمعني محدوديت اين است/ او روزي هر (وجود)
بوبر نظر برعكس, نيست/ معمولي زندگي بيمايگي و ابتذال
و ا گÇزيستانس آشكÇار انضماميتهاي در فقط كه است اين
بÇهعنوان واقÇعيت كÇه است آنÇها بÇودن" "معمولي در Hدقيق

ميشود/ آشكار زنده واقعيت
است/ بوبر حسيدي ميراث بصيرت و خاص موهبت اين
مذهب تعاليم و افسانهها كه نيست بيراه پر سخن اين  گفتن
ميآورد/ فراهم را بوبر آثار تمام سبك و جوهره حسيدي,
هيچگونه نيست ممكن حسيدي جنبش با آشنايي قدري بدون
عنوان حسيدي مذهب آورد/ بهدست بوبر ر تفك از كاملي فهم
يهوديت هجدهم قرن اواسط حدود در كه است ديني جنبشي
هستند كساني مذهب اين پيروان فرا گرفت/ را شرقي اروپاي
جنبش اين دربارة بوبر زاهدند/ Hواقع و وفادارند عهد به  كه
نبود, ثمربخش چندان ديني نظر از كه قرني <در مينويسد:
پÇديدة بÇزرگترين هلند و ا كراين نشدة رالفكر منو يهوديان
هنر در فردي نبوغ هر از كه پديدهاي آوردند, بهوجود را روح
خود ايمان با كه بود جامعهاي پديده آن بود, بزرگتر ر تفك و
ديكÇيم, ز كه جامعه اين رهبران درواقع ميكرد/>(12) زندگي
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تÇحمل كÇه كسÇاني درستكÇار, يÇا س قدÇم انسÇانهاي يعني
نÇاميده درآمÇده, امÇتحان از انسÇانهاي كÇردهانÇد, آزمÇÇايش
تشكÇيل كÇوچكي جوامÇع و كردند جذب مريداني ميشدند,

ا كراين/ غربي شمال و هلند شرقي جنوب در منطقهاي : Galicia /1

در گاليسيا1 جوامع اين شناخت به تصميم بوبر وقتي دادند/
با بودند/ گذارده انحطاط به رو اندازهاي تا جوامع آن  گرفت,
آن كÇند/ درك را آنÇها اهÇميت مÇيتوانست او ايÇن, وجÇود
هÇر و معمولي جهان از كه نبود عرفاني معني اين به جنبش
يÇا زهÇد بÇاطنيگري, فÇرهنگ ايÇنكه يا باشد, بريده روزي
بوبر, خود تعبير به برعكس, كند/ ترويج را فردي روحانيت
است, زندگي اين ذات مقوم كه ايماني شخصي Âكام <ديدگاه
جدا نظام يك جامعه اين است>/(13) جامعه آن تشكيلدهندة
ميكند/ زندگي آن با و جهان در بلكه نيست جهان از بريده و
است: حسيدي مذهب لب جهان, با و جهان در زندگي همين
اين حسيدي تعليم طبق بر انسان, هر وظيفة انسان, <وظيفة
از و كند تصديق را خود و جهان خداوند, خاطر به كه است

(1ê)/<دهد تغيير را دو هر طريق همين
عبارت ايماني جامعة اين ص مشخ ويژگي ديگر تعبير به
ويÇژگي ايÇن لذا روزي"/ هر زندگي ساختن س مقد" از است



مارتينبوبر 38

عÇرضه جÇديد تÇعليم يك بÇهصورت نÇهتنها خÇاص بÇهطور
سÇنت بÇر انÇضمامي و زنده تفسيري بهعنوان بلكه ميشود,
سراسر در Hتقريب بوبر خود ميگردد/ ظاهر يهودي نا گسستة
مÇذهب از مÇانده ارث بÇه داستانهاي جمعآوري به عمرش
مانندمن فلسفيترش, بهاصطالح آثار حتي پرداخت/ حسيدي
اين است/ آراسته حسيدي جنبش سبك و خيالي صور به وتو,

و شكل خود ق خال روح كمك به بوبر كه است درست Âكام 
وي كه نميكنم ر تصو من اما كرد, عوض را سنت آن صورت
را او كارهاي از نمونه دو من باشد/ كرده تحريف را سنت آن

ميكنم: عرضه
"افسÇانههاي عÇنوان بÇا او مÇهم مجموعة از نمونه لين او

1. Rabbi Jizchak of Skwira 2. Rabbi Nahum

ناهوم2, ربي نوة اسكويرا1, اهل ايزچا ك ربي است/ حسيدي"
ميكند: نقل را ذيل داستان

3. Tschernobil

شنبه, روز پايان در چرنوبيل,3 نزديكي در كوچكي شهر در
غÇذا بÇهصرف مÇلكه با همراه حسيدي مذهب پيروان از بعضي
و بÇودند درستكÇاري و زاهÇد انسÇانهاي آنÇها بÇودند/ نشسته
ميگفتند/ سخن دهد, پس روح بايد كه حسابي مورد در داشتند
كÇه مÇيكردند ر صوÇت تÇواضÇع, و خداوند از ترس عين در آنها
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بودند همداستان نكته اين بر و كردهاند, گناه فباري تأس به گونه
است اين آنها تسلي تنها و ندارد وجود آنها براي اميدي هيچ  كه

واسÇطه آنÇان بÇهنظر كÇه يÇهودي امت اعÇتماد مÇورد روحاني رهبر : Zaddik /1
است/ خداوند با ارتباط

را آنÇها او شÇوند/ ملحق ناهوم ربي بزرگ, زديك1 حلقة به  كه
همداستان آنها بهعالوه داد/ خواهد نجات و كرد خواهد تربيت
به و بلندشدند لذا بروند/ معلمخود نزد بدوندرنگ بايد كه بودند

رفتند/ چرنوبيل
بود نشسته خود خانة در من پدربزرگ شنبه روز همان در اما
در نيز او ميكرد/ تفكر دهد, پس روح بايد كه حسابي مورد در و
فانگيزي تأس بهنحو كه ميكرد ر تصو چنين تواضع و ترس عين
مذهب پيروان كه بود آن وي اميد تنها و است شده گناه مرتكب
ذوق و شÇوق داراي خÇداونÇد بÇه نسÇبت آنچÇنان كÇه حسيدي
به او بكنند/ او به بزرگي لطف و شوند ملحق او حلقة به هستند,
زندگي پيروانش كه جايي بيرون, به و رفت, خود خانة در سوي
كه ديد را آنها بود ايستاده كه چندي از پس و كرد نگاه ميكردند
را خود داستان ايزچا ك ربي ÇÇ لحظه" آن "در ميآمدند/ داشتند
بÇه كÇامل حÇلقة يك ساختن براي قوس "دو ÇÇ داد خاتمه چنين

(1ë)/"خوردند پيوند يكديگر

كه است دورهاي به متعلق داستان نوع اين كه است روشن
ايÇن بÇودند/ شخصي بيشتر و ق متفر كمتر ما دورة به نسبت
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مÇعنوي و اخÇالقي داسÇتانهاي عÇاليم از هÇمچنين داسÇÇتان
مانند مطيع, و سنتي جامعة يك پيشفرض كه است برخوردار
در نÇوزدهم, و هÇجدهم قرن يهوديت نا گسستة هنوز جامعة
نسبت را داستان آن كه نيست درست اما است/ شرقي اروپاي

بدانيم/ نامربوط خودمان زمان به
خودش تجربة از و است بوبر خود به مربوط دوم نمونة
عÇنوان بÇÇا كÇÇوچكي كÇÇتاب در را آن او است/ شÇÇده اخÇÇذ

گفتار/ دو /1

كÇرده ثÇبت نÇاميدهام, گÇفتوگو را آن من كه 1Zwiesprache

پيشگفتار در و مينامد محاوره" "يك را داستان آن او است/
ديني زندگي به زندگي تقسيم كه ميدهد ه توج نكته اين به آن
نÇادرست تÇقسيم يك جÇهان, "ايÇن" در روزي هر زندگي و

است/
از من كه ظهر, روز يك كه نبود اين جز چيزي داد رخ آنچه
جÇوان مرد بودم, عرفاني جذبة و اشتياق در غرق روز آن صبح
جÇمله از نÇيز او ايÇنكه به گمان من آمد/ من ديدار به ناآشنايي
من با و بجويند وقتروزمرا اين دارنددر عادت كه است  كساني
با گشادگي و ه باتوج هرچند و ننمودم اعتنا او به زياد بزنند,  گپ
نسÇاخت مطرح او كه سÆاالتي زدن حدس از اما كردم گفتگو او
ÇÇ او دوستان از يكي ط توس كه نگذشت ديري كردم/ خودداري
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بÇه ÇÇ بÇود شÇده كشÇته جÇنگ در چÇون نبود زنده ديگر او خود
اتفاقي بهطور او كه دانستم و بردم پي سÆالها آن محتوايحقيقي
نه او و بود فرستاده من نزد را او تقدير, بلكه بود, نيامده من نزد
آمÇده مÇن نÇزد تصميم اتخاذ براي بلكه دوستانه گپ يك براي
انتظاري چه ميرويم كسي نزد به نا اميدي عين در ما وقتي بود/
گفته ما به آن بهواسطة كه داريم انتظار را حضوري Hيقين داريم?

دارد/ وجود معني حال, هر در كه شود
چيز جذبه و شوق وجد, انزوا, جز كه ديني از من پس آن از
من كشيد/ دست من از آن اينكه يا كشيدم, دست نباشد, ديگري
خÇارج آن از كه روزي هر زندگي جز نيستم چيزي واجد ديگر
در يا است گريخته آن شود, آشكار كه نمانده ي سر شد/ نخواهم
رخ كه آنگونه چيزي هر كه جايي در است, گزيده سكني اينجا
د تعه كمال مگر نميشناسم, كمالي هيچ من ميدهد/ رخ ميدهد,

(1ì)/گذرا اوقات از يك هر مسÆوليت و

و تخليص كه حسيدي, سنت كه ببينيم ميتوانيم اينجا در
در كه است كار در جهاني در است, شده ترجمه ديگر زباني به
زنÇدگي در هÇمسخني امكÇان حÇيث از آنچه تمام جهان آن
يك ضمن بوبر اينجا در ميشود/(17) عطا ما به دارد وجود
وظيفة درخصوص خود كلي موردنظر در خود, واقعي تجربة
غÇيرعرفاني, تÇوضيحي بÇه جÇهان, در او سرنوشت و انسان
فÇقط او اصلي سخن ,Hدقيق ميپردازد/ انضمامي و هوشيارانه
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جديد فكري نظامهاي تبيين و نقد در او درواقع است/ همين
مÇا مÇيكند/ بÇازگو بسÇيار ع تنوÇم به گونههاي را سخن همين
از انسÇان حÇقيقي انسÇانيت تÇحقق بÇه را سخن آن ميتوانيم

كنيم/ خالصه اصيل, نسبت ايجاد طريق
را جديد جهان آساني به نيست قادر بوبر بينش قدرت اما
يك با بينش آن كند/ طي آن در را خود راه و ساخته متقاعد
شلر ما كس نظرية مانند نظريهاي در است/ روبرو قوي مخالف
تÇرسيم مناسبتري و صريحتر بهنحو ما بيواسطة وضعيت

مينويسد: او است/ شده
براي ما, دوران از بيش بشري, دانش از دوره هيچ در انسان
رشÇتههاي داراي مÇا است/ نشÇده مسأله يك بÇه تÇبديل خÇÇود
يكÇديگر از كÇه هسÇتيم كÇالمي و عÇلمي فÇلسفي, انسانشناسي
نداريم/ انسان از سازگار و روشن ري تصو ديگر ما لذا بيخبرند/
بيش دارند, اشتغال انسان بررسي به كه جزيي علوم فزايندة د تعد
دشÇواري و ابÇهام بÇاعث سازد, روشن را انسان مفهوم آنكه از

است/(18) شده آن بيشتر

است/ انقالبي بينشي بوبر, بينش مبهم, وضعيت اين در
تÇفكر حدود كه را معمولي مرزهاي و قراردادها بينش, اين
مÇقابل در بÇينش اين ميشكند/ درهم ميكند تعيين را جديد
آن دريافت است/ نوظهوري امر ف معر جديد, مبهم صداهاي
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پرتو حامل ديگران براي و دشوار بسياري براي نوظهور امر
درك تÇيره و تÇار بÇهنحو را آن هÇمواره كÇه است حÇÇقيقتي
در خÇود عكسالعمل درخصوص افراد نوع دو هر  كردهاند/
كه ميگويند دسته يك گفتهاند: سخن من با بوبر سخنان مقابل
ميگويند ديگر دستة و گيجكنندهاند, و گنگ Hصرف بوبر آرا¾

شهودند/ و كشف و الهام آرا¾ اين  كه





منوتو

بÇهتر وتو من يعني بوبر اصلي و معروف اثر مالحظة با
تأثير يافت/ راه نوظهور امر اين چيستي دقيق فهم به ميتوان
در كÇتاب آن ايÇنكه كÇوچك, كÇتاب ايÇÇن مÇÇالحظة قÇÇابل
كتاب آن اينكه و است كرده نفوذ بسياري گونا گون قلمروهاي

1. dicta

مسألهاي اهميت نشانة است, شده تبديل اقوال1 كتاب يك به
است/ كرده مطرح ما زمان براي بوبر نوظهور بينش كه است
سال در و شد منتشر آلماني زبان به 1923 سال در كتاب آن
شد/ منتشر و ترجمه انگليسي زبان به من خود ط توس 1937
است, بÇوده اسÇاسي تأثÇيري داراي آلمÇان در مزبور  كتاب
در بدانيم/ مبهم نازي رژيم زمان در را آن تأثير كه هم هرچند
كÇه ديÇد خواهيم مسيحيت با بوبر انديشههاي نسبت بررسي
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حال عين در و موردقبول هي توج قابل بهطور او جديد آرا¾
در است/ گÇرفته قÇرار فÇراوانÇي تÇبديل و تÇغيير دسÇÇتخوش
سرعت به بهنحو نسل يك طي در زبان انگليسي  كشورهاي
كتاب اين در موجود انديشههاي اصلي ماهيت از فزايندهاي
جÇهاني آن در انسان كلي وضعيت به بوبر است/ شده تقدير
نسÇبتهاي ايÇجاد امكÇان واجد انسان, آن در كه ميپردازد
هستند پيچيده آنچنان نسبتها اين است/ بسياري  گونا گون
بÇعديش آثÇار در آنÇها از بÇوبر خÇود صورتبندي حتي  كه
درمن كه ميكنم اظهار من اين وجود با است/ توضيح نيازمند
سÇلبي حيث از دارد/ وجود واقعي بزرگ پيشرفت يك وتو

شÇناختشناسي نÇوع در كÇه است ايÇن كÇتاب اصلي ويژگي
حيث از و ميكند ترديد ميگيرد ريشه دكارت از كه فلسفي
اصÇطالحاتي بÇا را جÇديدي شÇناختشناسي كÇه ايÇن ايجابي
ايÇÇن مÇÇيكند/ صÇÇورتبندي فÇÇريبا و شÇÇعري ظÇÇÇÇريف,
را آن بÇوبر كÇه است چÇيزي مÇبتنيبر جديد شناختشناسي

1. Begegnung (meeting)

است, واقعي زندگي منشأ كه مواجهه اين مينامد/ "مواجهه"1
ميگويد بوبر نميشود/ محدود انسان و انسان ميان زندگي به
با زندگي نخست ميشود: باز زندگي اين سوي به دروازه سه
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بÇا زنÇدگي سÇوم و ديگÇر انسÇانهاي با زندگي دوم طبيعت,

1. Geistige Wesenbeiten 2. Pantheism

راه سÇه ايÇن از يك هÇر بÇه "تÇو" روحاني1"/(19) "موجودات
زندگي كه است حضور آن در فقط و كند پيدا حضور ميتواند
بÇرحسب را حقيقي زندگي اين بوبر ميگردد/ ممكن حقيقي
از است>/(20) نسبت آغاز <در ميكند: بيان (ارتباط) نسبت
يعني "خود" انسان, كه است "ديگري" طريق از "تو", طريق
گونا گون انواع اوليه, تحليل اين براساس بوبر ميشود/ "من"
مادر, با بچه نسبت ÇÇ ميكند توصيف را وجودي نسبتهاي
بيجان موجودات و حيوانات با نسبت هنري, آثار با مواجهه
فÇوق انسانها نظر از كه نيروهايي با نسبت و درخت, مانند
فÇوق حÇالت نÇه و نسÇبت حيواني دون حالت نه حيوانياند/
سخن اين بوبر دانست/ خدايي همه تجربة نبايد را آن حيواني

ميكند: نقل خود كتاب شعار بهعنوان از گوته را
گرفتهام: فرا را غايت و هدف آن تو از من كن, صبر پس

جز¾/ هر در خداوند حضور

بÇلكه خدا گÇرايÇي"2 "همه نه معني اين توصيف بهترين

3. Panentheism

هÇر ايÇنكه نه خدا3ست: در چيز همه كه است اين به اعتقاد
چيزي هر در است ممكن خداوند اينكه بلكه خداست, چيزي



مارتينبوبر ê8

وجود به اعتقاد با نبايد نيز را حيواني دون نسبت تجربة باشد/
تÇوصيف در بÇوبر نمونه براي دانست/ يكي اشيا¾ در ارواح
پايان به واژهها اين با را خود سخن درخت, با نسبت حالت
با بلكه جنگل, عروس با نه و درخت نفس با نه <من ميبرد:

ميگردم>/(21) مواجه درخت خود

ليÇاص دروازة تÇعيينكننده, و ليه او اثر اين در حتي اما
انتقاد اين است/ انسانها ساير با زندگي دروازة نسبت, زندگي

1. Helen Wodehouse 2. Form's silent asking

مطرح وتو آموزةمن از خود بحث در س1 Öوه Öد Ôو هلن خانم  كه
به كه پيشگفتاري در من كه ميگويد وي است/ درست ميكند
بÇهآساني كÇه داشÇتهام گرايش نوشتهام وتو من بر 1937 سال
در شÇوم/(22) قÇايل تمايز اشيا¾ جهان و اشخاص جهان ميان
اصلي دروازة وتو, درمن حتي كه است درست اين عينحال,
امÇا است/ انسÇانها سÇاير بÇا زندگي دروازة مواجهه, بهسوي
نÇه است ذاتÇي و اسÇاسي كÇه است زنÇدگي خود اين همواره

ميشود: رهنمون زندگي به كه طريقي
اظÇهار انسان, عاشقانة سخن صورت,2 خاموش درخواست
آن حÇضور بÇهسوي كÇه هستند درهايي همه مخلوق, بيصداي
رخ كÇامل مÇواجÇهة است قرار وقتي اما ميشوند/ رهنمون واژه
بÇهيكديگر واقÇعي زنÇدگي واحد دروازة در درها آن همة دهد,
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وارد در كÇدام از كÇه نÇميدانÇيÇد ديگÇÇر شÇÇما و مÇÇيپيوندنÇÇد
شدهايد/(23)

مÇيشود ظÇاهر اينجا در كه نوظهوري امر آن بنابراين
و است, آ گاه انسان كلي وضعيت از بوبر كه است اين نخست
انسان كه است آ گاه كليت آن از جهت اين از او كه اين دوم
چÇنين بÇا بوبر كه نسبتهايي است/ درگير كل يك بهعنوان
كÇه است نسبتهايي ميكند, تحليل ظريف دقتي و مهارت
در كÇه موجوداتÇي با را انسان شوند ايجاد كامل بهطور وقتي
يك بهعنوان Hصرف نه اما ميسازد, درگير دارند قرار او مقابل
را مÇوجودات كÇه عÇاملي بÇهعنوان HرفÇص نÇه شÇناسا, فÇاعل
بهعنوان نه درنتيجه و دهد, قرار تجربه و انتفاع مورداستفاده,
تÇجربة شناسا, فاعل تجربة موجودات/ از شده جدا فرد يك
عواطف از يا و است هو و هاي اهل يا است سودجو كه  كسي
بشÇري موجود هر تجربة حتي يا ÇÇ ميبرد ت لذ انفعاالت و
(ا گزيستانس) بودن هست در اساسي عنصري Hيقين ÇÇديگري
جهاني است, "آن" جهان تجربة تجربه, آن اما است/ بشري
در كه است جهاني بلكه نيست, حاضر كامل بهطور هرگز  كه
ارتÇباط ايÇن امÇا دارنÇد, ارتÇباط يكÇديگر با اشيا هرچند آن
بپرهيزيم است الزم Hيقين است/ واقع گذشته زمان در همواره
را آن" Ç "مÇن جÇهان و تو" Ç "من جهان ميان تمايز اينكه از
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انسÇان كÇه بÇدانÇيم جÇهاني دو مÇيان واضح و قاطع تقسيمي
داراي كه است واحد جهان يك كند/ زندگي آنها در ميتواند
كه نيست معني اين به وجهيبودن دو اين اما است: وجه دو
شاعر ديگر سوي از و "آن" جهان در دانشمند سو يك از Âمث
جهان, كل در بودن وجهي دو اين بلكه است, "تو" جهان در
هرچند و دارد/ وجود بشري فعاليت هر در و شخص هر در
HاسÇاس بوبر ميدهد) نشان آن عنوان (چنانكه كتاب اين در
را بشري وجود شخصي ماهيت تا فراخواند را ما كه دارد تأ كيد
قرار ا گر كه است درست نيز اين اما دريابيم, آن لوازم تمام با
"آن" هانÇج كÇند, زنÇدگي يÇافته نÇظام جامعة در انسان است
(2ê)"ما سرنوشت ظريف "اندوه اين بهعالوه است/ ضروري
ل او بخش پايان در شود/ تبديل "آن" به بايد "تو" هر كه است
ميشود: خالصه ذيل واژههاي در انسان وضعيت ابهام منوتو

به مواظبنباشيم ا گر نيست/ محضممكن حضور زندگيدر
بهطور زندگي سازيم, نرم و خفيف را حضور تمامي به و سرعت
مÇمكن مÇحض گذشتة در زندگي اما رفت/ خواهد بين از  كامل
مÇيتوانÇد زنÇدگي كه است گذشته زمان در فقط درواقع و است
و كردن تجربه با را لحظه هر ما است الزم فقط شود/ سازماندهي
نخواهد زايل لحظه آن صورت آن در كه سازيم مملو بردن فايده

شد/
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نميتواند انسان بشنو: را سخن اين حقيقت يت جد تمام با و
مÇيكند زنÇدگي "آن" با فقط كه كسي اما كند, زندگي "آن" بدون

(2ë)/نيست انسان

آن بÇه مشÇروط انسÇان زنÇدگي كل كه تو" Ç "من نسبت

1. inclusive 2. exclusive

هم و (فرا گير)1 جامع هم حال عين در عجيبي بهنحو است,
ايÇن از است جÇامع مÇيشود/ دانسته فرد)2 به (منحصر مانع
قÇرار جÇهان در را شÇخص و شÇخص در را جÇهان كه جهت

ميدهد:
درست است/ مÇن در صÇورت يك بÇهعنوان جÇهان HقينÇي
نهجهان اما هستم/ درجهان Ñيكشي بهعنوان من كه همانطوري
مÇن و جÇهان هسÇتم/ جهان در من نه و است من در دليل آن به
دارد/ قÇرار ديگÇري در يكي برميگيرند, در را يكديگر Âمتقاب
وضعيت در است, "آن" وضعيت به مربوط كه فكري اينتناقض
در تÇا مÇيسازد آزاد جهان از مرا كه وضعيتي ميشود, حل "تو"

(2ì)/دهد پيوند آن با مرا آن, با ارتباط تنهايي

هست: نيز مانع نسبت آن اما
منحصر جهان, در زندگي يا موجود, يك با واقعي نسبت هر
بÇهپيش مÇيشود, آزاد نسÇبت آن "ي وÇت" است/ (مÇانع) بهفرد
كÇه مÇعني اين به نه ميشود/ مواجه شما با و است واحد ميآيد,
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آن پرتو در ديگري چيز هر بلكه ندارد, وجود آن از غير چيزي
ميكند/(27) زندگي

بÇهدست نسÇبت ايÇجاد حÇادثة از بÇوبر كÇه توصيفي در
با شدن مواجه آن و كرد ه توج ديگر نكتة يك به بايد ميدهد
گام امر, اين است/ خداوند يا سرمدي "تو" مطلق, "ديگري"
بÇا مÇواجÇهه در HمامÇت كÇه است چÇيزي بÇلكه نÇيست بعدي
بÇندهاي است/ مكÇنون ديگÇري, هÇر بÇا مواجهه "ديگري",
درواقع است/ نكته اين روشنگر وتو ازمن بسياري  گونا گون
همانگونه زيرا است, آمده بوبر آثار تمام در Hتقريب نكته اين
است نوشته كه آثاري تمام در و اثر اين در است, گفته او  كه
همان در لذا است/ رانده سخن خداوند"(28) با " گفتگو مورد در

ميخوانيم: درمنوتو بحث مراحل نخستين
فرآيÇند هر طريق از خود, خاص طريق به قلمرو هر در ما,
چشÇم سÇرمدي "تÇو"ي بÇهسوي است, حÇاضر ما براي كه شدن
"تÇو"ي جÇانب از نسÇيمي بÇه نسÇبت "تÇو" هر در ما ميدوزيم/
مÇورد را سرمدي "تو"ي "تو", هر در ما ميشويم/ آ گاه سرمدي

ميدهيم/(29) قرار خطاب

كه دانست فوقالعاده امري نبايد را سرمدي "تو"ي اين اما
خدا است/ شده وارد (ارتباط) نسبت بالفعل قلمرو درون به
بدين نيست/ نيز مفارقت خداي او نيست, مفارق خداي يك
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ترتيب:
نامشروط بودن) بهفرد (منحصر مانعيت خداوند با نسبت در
بÇه كÇه كسÇي است/ يكي نامشروط, بودن) (فرا گير جامعيت و
نÇه و اشÇيا نÇه چÇيز, هÇيچ بÇا مÇيشود وارد مÇطلق نسبت درون
سÇروكار چÇيزها سÇاير از جدا آسمان, نه و زمين نه موجودات,
ا گر زيرا است/ جمع واحد نسبت آن در چيزها تمام بلكه ندارد,
صرفنظر چيزها تمام از نهد, گام محض نسبت درون به  كسي
جÇهان از او مÇيبيند, "تÇو" در را هÇمهچيز بÇلكه است, نكÇÇرده
مÇيكند/ بنا آن حقيقي برپايه را جهان بلكه نميكند چشمپوشي
نميتواند بنگرد, آن به خيره كنديا چشمپوشي ازجهان كه  كسي
در ميبيند, خداوند در را جهان كه كسي اما شود; نايل خداوند به

دارد/(30) قرار او حضور

بعدها كه ديد را موضعي دورنماي ميتوان سخنان اين در
منفرد" "شخص مورد در را نظر كييركگور موضع, آن از بوبر
كوششي ن متضم Hاساس كه نظري داد/ قرار ر ثÆم انتقادي مورد
بÇه جÇهان از كÇردن صرفنظر طريق از ميخواهد كه است
دربÇارة بÇوبر نÇظر درخصوص ما البته شود/(31) نايل خداوند

كرد/ خواهيم بحث Gبعد كل, يك بهعنوان مسيحي آموزة
زبÇان بÇه تÇو, و مÇن در را بÇوبر نÇظر مÇيتوان هÇمچنين
بهترتيب است شده افزوده آن به 19ë7 سال به كه ضميمهاي

كرد: خالصه ذيل
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هر زندگي در آنچه درون به انسانها به خطاب خداوند سخن
رخ مÇا اطÇراف جÇهان در آنÇچه تÇمام و مÇيدهد رخ مÇا از يك
را آن و مÇيكند نÇفوذ تÇاريخي, چه و باشد شخصي چه ميدهد,

ميكند/(32) تبديل طلب و پيام تعليم, به شما و من براي

را مÇا سÇخنان اين كه كرد تأ كيد تمام ت قو با نميتوان

1. existences

بÇودنها1 هست سÇاير از خود تجربههاي بر تا فرانميخواند
نÇه ه تÇالب نكÇته, ايÇن درك شÇايد بپوشانيم/ س تقد از حجابي
تÇمام بÇا آن پÇذيرش بلكه آن دربارة چيزي دانستن صرف
كسÇاني از دشÇوارتÇر زبان, انگليسي خوانندگان براي وجود,
دوم كه زبانهايي ميگويند, سخن ديگر زبانهاي به كه است
دارنÇد/ خÇطاب عÇمومي حالت بهعنوان را [تو] مفرد شخص
يعني كتاب [آلماني] عنوان ترديد و بيم قدري با من درواقع
كردم, ترجمه انگليسي زبان در I and Thou به را Ich und Du

"تÇو" مÇيرسيد/ بهنظر اجتنابناپذير امر اين عينحال در اما
بÇراي كÇه مÇانده غيرمعمول واژهاي بهعنوان همواره [Thou]

خÇطر ايÇنرو از و است رفÇته بÇه كÇار عÇÇبادت و پÇÇرستش
تÇفكر سرتاسر در اما است/(33) داده افزايش را سبخشي تقد
نÇدارد, وجÇود مÇابعدالطÇبيعه به بازگشت از سخني هيچ بوبر
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نظام باشد, وجود در دوگانهاي نظام به قايل كه مابعدالطبيعهاي

1. immanent 2. transcendent

انÇدازهاي تÇا متعالي نظام آن, در كه متعالي2, نظام و حلولي1
مقوالت كلي بهطور شود/ دانسته حلولي نظام بر شده تحميل
غÇلطانÇدازي مÇقوالت بÇوبر نÇظر فهم براي متعالي و حلولي
بÇهندرت مÇرسومشان مÇناسبات جÇهت از الاقÇل يÇا هستند;
در ميخواهد بوبر كه شوند وحدتي سنگيني ل متحم ميتوانند
كه وحدتي خداوند, و انسان و جهان وحدت كند: بيان اينجا
است/ مشاركت صرف بلكه نيست, عرفاني وحدت يك البته

مينويسد: او
با Âكام عينحال در او اما است, "ديگري" Âكام خداوند البته

(3ê)/است حاضر Âكام است, يكي ما

و بÇودن" "ديگÇر عÇينحال در ايÇن مÇعني فهم براي اما
اين و است, الزم بيشتري بررسي و مالحظه بودن", "حاضر
بعدي آثار از بعضي در كه صريحتري زمينههاي در موضوع
حاضر حال در است/ شده عرضه بهتري بهنحو شده, ذ كر بوبر
فÇهم كÇمال كه شويم نكته اين متذكر ميتوانيم فقط اينجا در
نسبت هر در كه است نكته اين تشخيص در نسبت, از بوبر

صورت)" يا (رو وجه آن "مقابل در عينحال در ما تو" Ç "من
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در امÇا است مÇرسومتر و سÇنتي كÇه بÇهبياني يÇا داريÇم قرار
مÇواجÇه خÇداونÇد بÇا نÇيست, واضÇحتر هيچوجه به عينحال

ميشويم/ (روبرو)
بÇوبر ه نظري معماي و دشوار نكتة شك بدون نكته اين
كه دارم ياد به است/ ايماني موضوعي نهايي تحليل در و است
من براي گفتم: و كردم سÆال نكته اين مورد در بوبر از زماني
ن تضمÇم نسÇبت ايÇجاد حÇادثة هÇر چگونه كه نيست روشن
كرد? ثابت را نكته اين ميتوان چگونه است/ سرمدي "تو"ي
كÇه ميدانيد شما نيست, اثبات به <نيازي گفت: پاسخ در او
كه ميفهمم من زمان, آن از پس تها مد ا كنون, است>/ چنين

1. knowing

روي از تنÇدانس مÇيگفت سÇخن آن از وي كه ايندانستن1
تأيÇيد ميتوان را نوع اين از اعتماد و است/ ايمان و اعتماد
نهايي, معناي دربردارندة بهعنوان را آن ميتوان حتي  كرد,

كرد/ اثبات را آن نميتوان اما كرد, تصديق



ميانانسانوانسان

بÇوبر تأمÇالت اصÇلي مÇنشأ كÇه است روشÇن ضمن در
گشودگي بيشترين در كه است انسان دو از بيش يا دو مواجهة
مÇواجÇه يكÇديگر با "همسخني" بيشترين در بوبر بيان به يا
كلي موضوع اين بيان به مربوط مشكالت بنابراين ميشوند/
خود كه آورد بهياد ميتوان بهعالوه و ندارد, تي اهمي ايمان
با ميتوان فقط درست, و شايسته <بهنحو كه بيان اين با بوبر
,(3ë)<فتÇگ سÇخن او از نÇميتوان امÇا گÇفت, سخن خداوند
نÇفي خÇداونÇد درخÇصوص را مسÇتقيم شÇرح امكان هرگونه
زمانهاي در كه خود بعدي آثار مجموعة براي بوبر ميكند/
عنوان است شده نوشته ,1938 تا 192ë سالهاي طي مختلف,
بر خود پيشگفتار در و كرد پيشنهاد را (3ì)انسان و ميانانسان

آن در موجود اثر پنج تمام كه نوشت كتاب آن انگليسي چاپ
در را آنچه تا شدهاند طرح كوچكممنوتو كتاب خصوص <در
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شرح ما زمان نيازهاي به مخصوص ه باتوج است آمده آنجا
برند>/ به كار و دهند

ي اصÇخ سÇادهسازي مقتضي ما" زمان "نيازهاي واقع در
آثار آن رأس در كه بهمنوتو نسبت بوبر, بعدي آثار و است/
آن است بÇهتر امÇا شود/ دانسته تأويل نوعي بايد دارد, قرار
"تÇو" و "مÇن" شÇدة تÇهديد هانÇج بÇه نسبت هي توج را آثار
روشÇنتر موضوع آنجا در كه نقطهاي آن در كرد, توصيف
ÇÇ "آن" جÇهان است/ انسÇان مسألة بÇه ه توج مقتضي و است
بÇه كه "تو"هايي جهان و اشيا, و عينيت و سازماندهي جهان
ÇÇ است يافته تحويل "آن"ها به درنتيجه و زن) يا (مرد "او"ها
بÇا "آن", جهان ا كنون اما ميشود/ تلقي واقعيت هنوز Hيقين
در آنقدر و فاتح آنقدر كردن, تجربه به بيشتر هرچه تمايل
آن, از كÇه مÇيرسد بهنظر موفق بشري واقعي زندگي تهديد
واقÇعي زنÇدگي تخريب و طرد براي قدرتش برحسب بيشتر

ميشود/ گفته سخن انسانها ميان
از 1938 سال در بوبر شد باعث كه سالها آن تجربههاي
تعيين بهوضوح يكديگر, به پيوند با كند, عزيمت نازي آلمان
كه درمييابيم لذا گفت/ بايد چه زمان آن مورد در كه ميكنند
آشكارش و ظريف امكانات حيث از هرچند تو, و من قلمرو
وجود با مييابد,(37) گسترش انسانها ساير با نسبت وراي به
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ايÇن درواقÇع مÇيشود/ مÇربوط بشري قلمرو به ابتدا در اين
هÇميشه, از مÇتمايزتر ا كÇنون امÇا است, برتر همواره نسبت
"آن" جÇهان جانب از تهديد كه سياسي قلمرو در Hمخصوص
مÇيشود/ عÇرضه استادانهاي بهنحو است, مبرمتر و فوريتر
ÇÇ نÇوشت را "هÇمسخني" مÇقالة كه زماني همان از حتي بوبر
اشكال و همسخني ماهيت تحليل به Hاساس آن در كه مقالهاي
نيست, مستور تكسخني جز چيزي كه آن, دروغين يا  كاذب
سÇخن هÇمسخني" يصورتÇب ارواح المÇع" از ÇÇ مÇيپردازد

است/ شده نادر خالص همسخني ميگويد/(38)
در كÇه مÇتقابلي ارتÇباط ديگÇري", سÇوي بÇه "بÇازگشت
يÇا احساسي Hصرف مفهومي ميشود, تجربه محض همسخني
مداومت با همراه انضمامي است <وحدتي بلكه نيست, ذهني
شÇنيده واژه آن وحÇدت, آن در كÇه غÇيروجدي, و پÇيوسته
مÇيشود>/(39) مÇبادرت الكÇن پÇاسخي دادن بÇه و مÇÇيشود
و است مشÇاركت از عبارت كه را وحدت اين بوبر همچنين

1. Community 2. Collectivity

مÇقابل در است, حÇقيقي جÇÇماعت1 سÇÇرچشÇÇمه و اسÇÇاس
يك وي كه اجتماعهايي ميدهد/ قرار ما دوران اجتماعهاي2
چشÇم پÇيش را نÇازي انÇآلم اجÇتماع يعني آن روشن نمونة
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داشت: خويش
حÇاصل بلكه نيست, يكديگر با افراد پيوند حاصل اجتماع,
جÇمع يكÇديگر با افراد اجتماع در است; يكديگر با افراد ع تجم
اما ميشوند; داده آرايش و شده تجهيز مشترك بهطور ميشوند,
زنÇده رابÇطة است, الزم نÇظامي رژة يك براي كه ميزاني به فقط
( كه يافته رشد جماعت جماعت, اما دارد/ وجود انسانها ميان
اشخاص از كثرتي از شناختهايم) تا كنون كه است چيزي همان
يكÇديگرند/ بÇا بÇلكه يكديگر كنار در نه كه است شده تشكيل
بر اجتماع اساس مييابد/ تحقق اشترا ك كه است جماعت,جايي
بر جماعت اساس است, شخصي وجود يافته سازمان پوسيدگي
و كÇند رشÇد افÇراد مÇيان زنÇدگي در شخصي وجود كه است اين
تÇقديس و آزمون از فرار اجتماع, به جديد اشتياق شود/ تثبيت
زنÇده هÇمسخني از فرار است, جماعت ويژگي كه است شخص
قÇرار جÇهان قÇلب در و است "خÇود" استحكام مقتضي كه است

(ê0)/دارد

روش از انÇتقاد نÇهتنها دقÇيق, بÇيان بÇه تحليل, نوع اين
بÇه مÇنحصر مشÇاركتهاي (نÇهفقط سÇÇياسي مشÇÇاركتهاي
عÇالوهبر بÇلكه است, استبدادي) حكومت داراي  كشورهاي
در تÇو" Ç "مÇن نسبت به نيل از عجز و ناتواني از انتقاد آن,
ÂثÇم است/ بشÇري مÇهم اقدامهÇاي و مشاركتها از بسياري
مÇعرض در وي به"دست" انسان دادن ل تنز بهجهت صنعت
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ذاتي ما"ي" ندارد, وجود تو Ç من نسبت چون است/ انتقاد اين
برخÇالف جماعت ندارد/ وجود ميشود, ناشي آن از كه نيز
مبتنيبر نسبتي آن اعضاي ميان كه است آن مستلزم اجتماع
باشد, داشته وجود يكديگر به نسبت اعضا فردي مسÆوليت
"جÇهتگيري را آن بÇوبر آنÇچه بÇر است مÇبتني كÇه نسÇبتي

1. Ontic directness

Ç "مÇن نسبت قطعي پيشفرض كه امري مينامد, وجودي"1
است, آن توصيف درصدد اينجا در بوبر آنچه ,(ê1)است تو"
تأثÇيرات و نيروها نه است, گروههايي چنين دروني ساختار
قÇادر رايÇج جÇامعهشناختي مقوالت وي نظر از آنها/ بيروني
زيرا كنند, عرضه يا درك را جامعه وجودشناسي اين نيستند
هÇمچنين است/ تÇماشا گÇرانÇه ديÇدگاه مÇقوالت, آن ديÇدگاه
با همراه حقيقي جماعت به بوبر اشتياق كه كرد اضافه ميتوان
است معتقد وي است/ ديني جماعتهاي از وي عميق انتقاد
دارد وجود حقيقي زندگي آنجا تا يافته, سازمان اديان در  كه
بÇهمعني اديÇان <انÇحطاط دارد/ وجÇود حÇقيقي پÇرستش  كه
صورتهاي به <خداوند (ê2)/<است اديان در پرستش انحطاط
/(ê3)<ازدÇنس دور او از را آنÇها انسÇان ا گÇر است, شبيه خود
رسمي ديني جوامع عليه پايدار تهديدي (êê)"[اهللا] كلم¹ "تجزيه
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است/
گÇونا گÇون, اشكÇال بÇه وي, نÇخستين آثÇار در بنابراين
مورد در Hعموم كه نظريههايي از نيشدار اما تلويحي انتقادي
آثÇار در بÇوبر دارد/ وجود شده, پذيرفته جماعت و اجتماع
و صÇريحتر بÇهطور كه ميكند حركت سو اين به خود بعدي
و مÇمكن واقعي جماعت براي آنچه تأسيس به لتري محص
كÇه چÇيست?" "انسÇان فÇلسفي مقالة بپردازد/ است ضروري
قÇلمرو درخÇصوص بÇحثي حÇاوي است, بÇرجسÇته مÇقالهاي
مÇقاله ايÇن است/ آن سÇنتي مÇفهوم بÇه فلسفي انسانشناسي
وي كÇه است بÇوبر افÇتتاحي سÇخنرانÇيهاي سÇلسله مبتنيبر
س بيتالمقد عبري دانشگاه در اجتماعي فلسفه استاد بهعنوان
بوبر سبك تغيير نشانگر مقاله اين كرد/ ايراد 1938 سال به
به زمان آن در بوبر كه است تي فعالي تغيير با مقارن كه است,
و فÇردگرايÇي مÇوضع دو بررسي, اين در داشت/ اشتغال آن
دو هر اين ميگيرد/ قرار خاص تحليل و نقد مورد جمعگرايي
اين ميشوند/ ناشي يكساني بشري اساسي وضعيت از ديدگاه

ميكند: خالصه چنين بوبر را امر
از ترس اجتماعي, بيخانماني و كيهاني بيخانماني يكساني
ناشي تنهايي وجودي قوام از كه ترسي زندگي, از ترس و جهان
وجÇود اندازه اين به Âقب هرگز شايد كه تنهايي آنچنان ميشود,
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او طبيعت كه ميداند انساني را خود بشري شخص است/ نداشته
نÇاخواسÇته كÇودك يك كÇه همانگونه ÇÇ است گذاشته سرراه را
جÇهان ميان در را خود حال همان در و ÇÇ ميشود گذاشته سرراه
وا كنش لين او ميبيند/ تنها و منزوي شخصي پرآشوب, بشري
جديد فردگرايي غيرطبيعي و جديد وضعيت اين به نسبت روح

(êë)/جديد جمعگرايي آن وا كنش دومين و است

انزوايي و بهتنهايي دسترس قابل پاسخ تنها بوبر نظر از
آن دچار متناوب بهطور زندگي وضعيت دو اين در انسان  كه

است/ خود همنوع با انسان شدن مواجه است,
كه سازد برطرف را خود تنهايي ميتواند وقتي فقط فرد
تماميت حيث از را ديگري النه, متحو و دقيق مواجههاي در
از و بشناسد انسان, عنوان به خودش, بهعنوان بودنش ديگر

(êì)/سازد برطرف را ديگري و خود ميان مانع آنجا
و فÇردگرايÇي مÇقابل در خÇالص" شÇÇق "سÇÇومين ايÇÇن
غلبه جديد انسان ذاتي تنهايي بر شق اين در است/ جمعگرايي
و دارد رابÇطه خÇود بÇا فقط او آن در كه تنهايياي ميشود,
است گفته ميشود, نقل Hغالب كه قطعهاي در سارتر, كه آنگونه

است/ دوزخ "ديگري"
نسÇبت بشÇري, وجÇود اساسي <واقعيت بوبر نظر از اما
را نكته اين خود متر مقد اثر در بوبر (ê7)/<است انسان با انسان
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كÇذبها, درواقÇع او است/ كÇرده تÇصديق گونا گون بهطرق
فرا گرفته را آن كه را عندي من انحرافات و احساساتگراييها
آن گÇفت مÇيتوان معني يك به ميدهد/ كاهش كمكم است
از عبارت ميشويم روبرو آن با درمنوتو كه انسان از تصوير
بودن) (مرتبط داشتن نسبت بيان غيرقابل و عرفاني وحدت
بÇوبر ا كÇنون است/ ديگÇران با زندگي حقيقي, زندگي است/
بتوان شايد كه ببخشد معنايي عرفاني واقعيت اين به ميكوشد

1. ontological status

كرد/ توصيف وجودي1 وضعيت را آن
چÇيزي خÇود قÇبلي سÇخنان بÇه بÇوبر كه نميرسد بهنظر
بÇيان ديگر بهطريقي را مطالب همان وي بلكه است افزوده
كه است داده انجام مقاله دو در Hمخصوص را اينكار او ميكند/

بپردازيم/ آنها بررسي به بايد ا كنون



1. Interhuman 2. Distance and Relation

بينالبشر1

و (ê8)"2بتÇنس و قÇÔرب و "بÔعد از عبارتند مقاله دو اين

3. Elements of the Interhuman

پÇديدههاي مÇيان ايÇنجا در بÇوبر (ê9)/" 3رÇين البشÇب "اجزاي
ميشود/ تمايز به قايل بشري Hص مشخ قلمرو و اجتماعي

بÇرلين در كه زماني قبل, سال ë0 Hتقريب درواقع ÇÇ Âقب
واژة بÇوبر ÇÇ بÇود يÇهودي انÇتشاراتÇي سة سÆÇÇم ويÇÇراسÇÇتار
البشر", "بين يا انسان" "ميان بهمعني را Zwischenmenschlich

جÇعل دارد وجÇود انسÇانها ميان كه تي واقعي بر داللت براي
Ç اجتماعي موضوعي بهعنوان را آن زمان آن در و بود  كرده
بوبر البشر" "بين مقالة در اما (ë0)/ميكرد تلقي روانشناختي
او است/ بوده نادرست او قبلي حكم كه ميكند اظهار Hصريح
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و جÇÇامعهشناختي مÇÇقولههاي مÇÇيان دارد تÇÇمايل ا كÇÇÇنون
ديگر سوي از البشر" "بين مقولة و سو يك از روانشناختي

شود/ قايل تمايز

1. betweenness

انسانها ميان "آنچه يا بودن"1 "ميان مقولة از وي مقصود
و است گريزنده مقولهاي مقوله, آن چيست? ميشود" واقع
طبيعت كه شده باعث آن بودن مأنوس كه ميكند ر تصو بوبر
اتحاديه يا شركت يك در بگريزد/ ما فكر از Hغالب آن خاص
وجود وجودي نسبت ديگر, عضو با عضو يك ميان معمولي
عÇنصر است/ اصÇلي عنصر اجتماع, قدرت هم باز (ë1)/ندارد

است/ شده سركوب كلي بهطور شخصي
زنÇدگي بÇراي كÇه است شÇخصي عÇنصر همين Hدقيق اما
كه است اين است مهم آنچه است/ اهميت داراي "بينالبشر"
ظاهر ي خاص "ديگري" عنوان به "ديگري" نفر, دو هر براي
بÇدينترتيب و گردد آ گاه "ديگري" از يك هر اينكه شود,
و شناخت متعلق نه را او كه كند برقرار نسبت آن با به گونهاي
///(ë2),كند ي تلق زنده حادثهاي در خود شريك بلكه استفاده,
بÇه را "ديگÇري" و "ديگري" كردن مشاهده زنده, حادثة اين
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1. objectification

مقابل در است مانعي بلكه نيست, ساختن"1 بدل (اوبژه) Ñشي"
امري/ چنين

به درواقع بوبر اثر كه كند اعتراض چنين جامعهشناس ا گر
براي فردي همدالنه احساس بوبر و ميپردازد بشري روابط
نميسازد, دور خود بررسيهاي و مالحظات از را ديگر فرد
سÇخن آن دربÇارة وي آنÇچه Á او كÇه مÇيگويد پÇاسخ در او
ÂÇاص درواقÇع و است همدلي احساس وراي امري ميگويد,
Hثاني شود; واقع مالزمي احساس هيچگونه بدون است ممكن
داراي بÇوبر نÇظر در نسÇبت است/ مبهم نسبت و رابطه واژه
مÇانند روانشÇناختي حÇادثة يك نسبت است/ وزين معنايي
غايب دوست يك از كردن خير ذ كر يا كار, در دوستانه رابطة
يك Hواقع آن در كه است قلمرويي البشر" "بين بلكه نيست/
يك Âاص كه مواجهه اين در و ميشود مواجه ديگري با فرد
طرف دو كه دارد وجود تي واقعي نيست, روانشناختي تجربة
زندگي يكديگر با واقعيت, آن در همسخني, آن در مشارك
"وانمود" هرگونه است, خودجوشي قلمرو اين نشانة ميكنند/
در حقيقت گفت ميتوان است/ قلمرو اين ب مخر "تظاهر", يا
آنگونه <انسانها زيرا ميآورد, بهدست م مجس نيرويي اينجا
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(ë3)/<يسازندÇم بÇرقرار ارتÇباط يكÇÇديگر بÇÇا هسÇÇتند  كÇÇه
انسÇانها مÇيان بÇيواسÇطگي را آن بÇوبر آنÇچه بدينترتيب
كÇه است چÇيزي هÇمان درواقع اين ميشود/ ممكن مينامد,
ر صوÇت چنين Hعموم كه است ما دورة مانند دورهاي مطلوب
داراي خÇود, بÇا مگر كسي, با نميتوانند انسانها كه ميشود
"ديگري" محض, همسخني اين در لذا باشند/ بيواسطه نسبت
مخلوق يك بهعنوان بنابراين و تأييد هست Hواقع كه آنگونه

ميشود/ تصديق
مÇواجÇهة واقÇعي, آ گÇاهي وضعيت كه وضعيت اين در
بنابر كه دارد وجود كامل اعتمادي است, كامل تأييد و اصيل
اين تحويل و ل تنز هرگونه است/ حاضر Hواقع "ديگري" آن
يÇا روانشÇناختي جÇامعهشناختي, وضعيت يك به وضعيت
ادا را وضعيت آن حق نيست ممكن علمي عيني مقولة يك

است/ انسانها اصيل زندگي از حا كي كه تي وضعي  كند,
ميخواهÇد كه تبليغاتچي يك وضعيت مقايسة با بوبر
كÇار در كه معلم يك با كند تحميل ديگران به را خود عقيدة
سازد, شكوفا را خود شا گرد استعداد ميخواهد تربيت و تعليم
روشÇن را "ديگÇري" زندگي درون به واقعي ورود چگونگي
مواجهة از است عبارت انسان حقيقي وجود بنابراين ميسازد/
انسÇانها, ميان بيپردهسازي عملكرد <همين تحميل/ بدون
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كÇه حÇمايتي و "خÇود" يك بÇهعنوان انسÇان رشد به  كمك
آن خÇلقت با مطابق تانساني تا ميكنند يكديگر از انسانها
خÇود اوج نÇقطة بÇه را البشÇر" "بين كه است كند, پيدا ق تحق

(ëê)/<ميسازد رهنمون

دانشگÇاه در را روانشÇÇناسي او درمÇÇان, روان (1902 Ç 87) : Carl Rogers /1
كرد/ تدريس (19êë Ç ë7)شيكا گو دانشگاه در و تحصيل  كلمبيا(1931)

گفت روانشناس 1 راجرز كارل با گفتگويي در زماني بوبر
را ما سخن اين (ëë),<هستم شخص موافق و فرد مخالف <من

2. Personalism

شخص"2 "اصالت را بوبر فلسفي انسانشناسي كه ميكند اغوا
يك بهعنوان "ديگري" تأييد بوبر نظر از ترديد بدون بناميم/
حÇقيقي انسÇانيت طريق آن به كه است طريقي تنها شخص
ايÇجاد از بÇيش چÇيزي ايÇن, وجÇود بÇÇا مÇÇيگردد/ مÇÇمكن
و تأيÇيد شÇخص بهعنوان را يكديگر كه افراد از مجموعهاي
قÇلمرو واقÇعيت به اذعان آن و دارد وجود ميكنند تصديق
كÇه قÇلمرويي بÇهعنوان است "بÇينالبشÇر" قÇلمرو يÇا "ميان"
بوبر كه گفت ميتوان معني يك به شريكاند/ آن در انسانها
ميكند/ مطرح تعالي درخصوص را جديدي نظرية اينجا در
ايÇن كÇه مÇعنايي و روح واقÇعيبودن نظرية دورهاي در وي
از كه ميكند, مطرح را ميدهد انسان زندگي به اصيل واقعيت
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دارد انسÇان زندگي براي اصيل, واقعيت اين روح, كه نقشي
مÇفاهيم ابتدايÇيترين داراي فقط يا ندارند مفهومي هيچگونه

هستند/
است, بوبر م متقد Hنسبت آثار از كه قرب" و "بÔعد مقالة در
آغاز انسان با او ميكند/ پرسش بشر" زندگي "اصل دربارة وي
هÇمين از و است وجود" از خاص "نحوهاي داراي كه ميكند
"مقولة دربارة سخنگفتن به ميتوانيم ما كه است وجود نحوة

كنيم/ مبادرت وجود" از ي خاص
كه است وجهي" دو "حركت يك وجود نحوة اين ويژگي
را دوم وجه و دادن" قرار فاصله "در را آن نخست وجه بوبر
نÇخست حÇركت مÇينامد/ (ارتÇباط)" نسبت درون به "ورود
دووجÇهي, حÇركت ايÇن از و است دوم حÇركت پيشفرض
يك مÇيتوانÇد انسÇان فÇقط زيÇرا ميآيد/ پديد انسان جهان
را جÇهان مÇيتوانÇد انسÇان فقط كند/ درك را مستقل مخالف
يك ميتواند انسان فقط بداند/ متعالي عينحال در و موجود
لذا كÇند/ ل خيÇت يا درك است فينفسه كه آنگونه را وحدت
تحقق آن به خود كه جهاني با نسبت درون به است قادر انسان
نسبت درون به ورود همين جهت از شود/ وارد است بخشيده
راه واقعيت به كه "مقولهاي بهعنوان را انسان ميتوان كه است
كÇه است وضÇعيت هÇمين در (ëì)/كرد توصيف است" يافته
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ميشود/ آغاز روح واقعي تاريخ
و اصÇطالحات كÇمك بÇه مÇيكند سÇعي بÇوبر اينجا در
بÇه است, مشكÇل عÇموم نÇظر فاق ات به كه رسميتر تعابيري
توضيح به طريق آن از و پرداخته انسان وجود بنيادي تحليل
روح ميتوانيم نهتنها وضعيت آن در ما كه بپردازد تي وضعي
كÇنيم/ زنÇدگي روح در مÇيتوانÇيم حÇتي بÇلكه كÇنيم درك را
نÇقطة يك از بÇيش (ë7)"ريÇديگ ذاتي بودن "ديگر بنابراين
تÇصديق جÇهان, تصديق نفس از است عبارت و است آغاز
نسبت در او/ حقيقي انسانيت تصديق بنابراين و انسان جهان
ما هستيم: مقوله يك از بيش امري واجد ما ديگران با انسان

است: تاريخ كه داريم مقولهاي
طÇريق از كÇه است الزم آنÇها بÇر و دارنÇÇد نÇÇياز انسÇÇانها
كنند/ تأييد فردي وجود حيث از را يكديگر خالص, مواجهههاي
برادران كه را ديگران حقيقت كه دارند نياز آنها اين عالوهبر اما
مÇيكوشد, آن طÇلب در نفس كه حقيقتي دريابند, هستند, آنها
طÇريق بههمان و ميگردد روشن متفاوت طريقي به كه حقيقتي

(ë8)/ميشود تأييد

"حÇادثة را آن بÇوبر كÇه آنÇچه در ديگÇري يدÇتأي ايÇÇن

1. The event of making present

ايÇن تÇحقق مÇيرسد/ خود اوج به مينامد (ë9)"1حاضرسازي
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بيارزش Âكام و ميپذيرد, انجام بهندرت كامل بهطور حادثه
تÇاريخ و مقوله از بوبر ظريف و دقيق تحليل تمام كه است
بهنحو Áمعمو كه است حادثهاي مورد در نهتنها "بينالبشر",
است چيزي بيان در سعي حتي بلكه نميكند, پيدا تحقق  كامل
تصادفي بنابراين شود/ بيان كامل بهنحو نيست ممكن Hذات  كه
نامة به است" مشترك همه براي "آنچه مقالة در بوبر كه نيست
را سÇخن ايÇن مÇا آنÇجا در مÇيدهد/ ارجÇاع افÇالطون هÇفتم
مقصود Gظاهر ( كه موضوع" "اين از لفظي بيان كه ميشنويم
عÇرفاني شÇهود بÇه كه است واقعيت "ماهيت آن از افالطون
چÇنين افÇالطون خود بيان است/ غيرممكن (ì0)"(/درميآيد

است:
بÇيان قÇابل Âاص موضوعها ساير برخالف موضوع اين زيرا
نا گهان آن, آنوارتباطبا كاربردمداوم بلكهدراثر لفظينيست,
جهنده بارقة يك ط توس كه پرتويي مانند ميشود, زنده نفس در

ميكند/ تغذيه را خود پس آن از و ميشود روشن

از مÇوضوع, آن مÇاهيت از گفتن سخن بهجاي افالطون
كÇه ايÇن مÇن بÇهنظر مÇيگويد/ سÇخن آن بÇيان بودن مشكل
بÇارقة ط وسÇت كÇه ميكند توصيف پرتويي به را آن افالطون
واضÇح بÇهطور را آن مÇاهيت است, شÇده روشÇن جÇهندهاي
مÇتمايز را آن بÇوبر, بÇينالبشÇر قÇلمرو اما نميسازد/ متمايز
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مهم امر اين تشخيص نيز ديدگاه اين در من بهنظر ميسازد/
ÇÇ باشد هرچه افالطون بيان غيرقابل شهود ماهيت ÇÇ كه است
بشÇري زنÇدگي در تي واقعي به كه است اين بوبر كلي مقصود
هÇمه روي بر كه تي واقعي است, تاريخي Hتمام كه كند اشاره
درواقع و باشد عرفاني طنيني داراي اينكه بدون است,  گشوده

باشد/ عرفاني كه نيست ضروري Âاص
مسÇتعد و لغÇزنده بÇيثبات, "عÇرفاني" واژة خÇود البÇته
هÇمان رضÇايت با من مورد, اين در است/ بسياري تعاريف

1. Lalande 2. Vocabulaire de la philosophie

خود درفرهنگفلسفي2 را آن الالند1 كه ميپذيرم را تعريفي
وحدت امكان به <اعتقاد از است عبارت عرفان است: آورده
وحدتي وجود, اصلي مبدأ با بشري روح بيواسطة و حضوري
از نÇحوهاي و وجÇود از نÇحوهاي بر مشتمل عينحال در  كه
برتر و متفاوت معمول شناخت و وجود از كه است شناخت
اين در نه بوبر كه بگويم بايد تعريف اين براساس (ì1)/<است
وحدت از Âاص وتو, من خود, نخستين اثر در نه و اخير آثار
كÇه شناختي و وجود از او همچنين نميگويد, سخن عرفاني
واقÇعيتهاي از بÇلكه نÇميگويد, سÇخن است مÇعمول فÇوق
بÇنابرايÇن مÇيگويد/ سÇخن انسÇان هÇر امكÇانات و تÇÇاريخي



مارتينبوبر 7ê

از بÇوبر, مÇورد در خÇود بÇاارزش مÇقاله در كÇه, پÇÇلتيليش
اشÇتباه در مÇيگويد, سÇخن عÇرفان برحسب بوبر نظريههاي
يعني ميكند, تعريف را آن تيليش كه به گونهاي عرفان است/
(ì2)"او بÇا وحÇدت طÇريق و الهÇي ساحت بيواسطة "حضور
مجذوب ت شد به نخستين ام اي در بوبر Hيقين كه است اصلي
از Âكام پرداخت وتو من نوشتن به وي كه زماني اما بود/ آن
و جذبه, يا وحدت به مربوط نظريههاي تمام غلطانداز ماهيت
و نسبت, كليدي واژة كه اساسي واقعيت آن از اندازه بههمان

بود/ آ گاه است, آن بر دال "بينالبشر", مرسومتر تعبير
در كه است تي واقعي قلمرو دهد نشان ميخواهد وي آنچه
<بهواسطه گفتگو يك در مشارك طرف دو از بيش يا دو آن,
را مطلب اين او (ì3)/<ميشوند پذيرفته مشتركي زندة وضعيت
خود من, با <ديگري كه ميكند بيان سخن اين در موجز بهنحو
"خود" كه ميگيرم معني اين به را سخن اين من (ìê)/<ميشود
بÇا نسبت در فقط "خود" است: متقابل نسبت موضوع شدن,
زندگي از مستقيم تجربة يك اين ميكند/ پيدا تحقق ديگران
را بÇودن" "خÇود آسÇماني مÇاÄدة <انسÇÇانها است/ مÇÇعمولي

(ìë)/<ميكنند منتقل بهيكديگر
كه داد تشخيص ابتدا همان از بوبر كه است ه توج جالب
اين او است/ اساسي شرايطي داراي متقابل نسبت اين طبيعت
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افزود وتو من بر 19ë7 سال به كه مهمي ضميمة در را شرايط
<نسÇبت كÇه مÇيگويد آشكÇارا وي آنÇجا در ميكند/ خالصه
(ìì)/<ندارد وجود يكديگر با انسانها زندگي در كامل متقابل
نسÇبت امÇا است/ انسÇان كÇفايت" "عÇدم امر اين دليل لين او
بشÇري وضÇعيت ذاتÇي كÇه دارد ديگÇري محدوديت متقابل
نسبت ميكند/ ارايه را محدوديت اين از نمونه چند بوبر است/
جانب از باشد/ متقابل كامل بهطور نيست ممكن معلم Çشا گرد
از امÇا است/ مÇعلم وجود كل واقعي جز¾ شا گرد Hيقين معلم,
مقالة در بوبر باشد/ شمولي نسبت نيست ممكن شا گرد جانب
بهعنوان وضعيت اين از تربيت و تعليم درخصوص خود قبلي
دست, "بÇاالبردن مÇيگويد/ سÇخن (ì7)"انبهÇج يك مولÇÇش"
است/ جانبهبودن يك محسوس عاليم (ì8)"پرسشگر نگاههاي
مÇرزهايي اينجا در است/ همينطور نيز دكتر Ç بيمار نسبت
كه (ì9)"دارد وجود حدود و تناسب از "ساختاري دارد/ وجود
ة در در يÇا صورت آن در زيرا كرد; تجاوز آنها از نميتوان
و سلطه زير بدتر آن از يا و كرد خواهيم سقوط تفريح يا تفنن
Ç شا گرد نسبت هم بنابراين گرفت/ خواهيم قرار بيمار انتفاع
از نفس تربيت نوعي مقتضي دكتر Ç بيمار نسبت هم و معلم
بÇا معنوي پيشواي نسبت است/ بزرگتر مشارك طرف سوي

است/ همينطور نيز پيروانش جماعت از عضو هر
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بوبر آنچه نسبت, محدود نوع اين در حتي اين, وجود با
است/ قÇطعي مÇينامد نسÇبت" ديگÇر جÇانب كÇردن "تÇجربه
<تÇحقق است, جÇانبه يك HرورتÇض كه وقتي حتي اشتمال,
مشÇارك شÇخص يعني مطلوب, شخص مطيع, شخص  كامل
وجود فعليت بهواسطة بلكه خيالي بهطور نه تحقق اين و است

است>/(70)



"تو"سرمدي

وي اسÇاسي آثÇار در بÇوبر اصÇلي تÇعليم بÇه تÇÇا كÇÇنون
بسيار ع تنو مالحظة از بوديم ناچار بررسي اين در پرداختهايم/
به بايد كامل بررسي يك در كه امري كنيم, صرفنظر مطالب
بÇه كÇه است آثÇاري آن Hمخصوص من منظور پرداخت/ آن
روانشناسي با او ارتباط و او صهيونيستي ديدگاه @كتابمقدس,

او نÇظرية كÇه ميكنم ر تصو من عينحال در ميشود/ مربوط
است/ وي عÇاليق ايÇن تÇمام ن متضم البشر بين درخصوص
صرف آن, از كمتر يا, حالت يك بودن", "ميان قلمرو زيرا

شده اخذ داشتن, نسبت در انسان مالحظة از كه نيست ري تصو
خود, و است حا كم عمل, آن در كه است قلمرويي بلكه باشد,
حÇركتهاي مÇنشأ مÇا زيÇرا است/ عÇمل نشأÇم و سرچشÇمه
جÇديد, تÇصميمهاي شÇدن, نÇو بÇهسوي را انسÇÇان تÇÇاريخي
در كÇه قي خال انگيزة هر و انساني اعمال جديد, ساختارهاي
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آنچه در جانبه), (دو متقابل عمل در است, صورت جستجوي
آتش را قلمرو اين ما اينكه مييابيم/ مينامد, "مواجهه" بوبر
سÇعي كÇه شود اين از مانع نبايد ناميديم جهنده و برافروخته
روح اينجا در دهيم/ نشان ديگر عاليم به كمك را آن  كنيم
Âكام عينحال در و نامريي حاضر, هميشه جامع, مركبي يعني
روح اين و ميشود/ داده نشان كه است انسان وجود تاريخي
بدون كه است متعالي نيروي يك آن نميشناسد/ مانعي هيچ
يÇعني سÇطحي, دگيÇزن يك HرفÇص انسان زندگي حضورش,
متعالي نيروي اين بود/ خواهد اشيا¾ سازمانيافتة تجربة Hصرف
وراي كÇه ميافزايÇد زندگي به ديگري بÔعد كه است تجربهاي
است/ ابÇژه) Ç (سÇوژه شÇناسايي مÇتعلق Ç شÇناسا فÇاعل بÇÔعد
قÇلمروهاي از هÇم بÇوبر كه است زنده تعالي همين برحسب
امكÇانات هم و ميكند انتقاد بشري فعاليتهاي ديگر بسيار

ميگشايد/ آنها روي به جديدي

1. The basic immanentism

پÇيشفرض كه (تدني) حلول1 اساسي اصالت به اعتقاد
مشكÇل بÇينهايت را تÇعالي از گÇفتن سÇخن است, ما جامعة
ميكند پيدا ت شد رنجآوري بهطور مشكل اين است/ ساخته
تبعيت بوبر از هست, نيز آغاز نقطة كه آخر, نقطة تا ما وقتي
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اصÇيل, نسÇبت ايجاد حادثة هر در كه نقطه اين يعني  كنيم,
سخن در او اينرو از دارد"/ وجود سرمدي "تو"ي از "نسيمي
ابژهاي را خداوند اينكه از ميكند خودداري خداوند, از  گفتن
دين نام به چه را, آن ميتوان كه ابژهاي كند, ر تصو جهان در
انÇتفاع يا استفاده مورد ديگري, جزمي نظام هر نام به چه و
Ç بي خبرگزاري با مصاحبه در بار يك او (چنانكه داد قرار
زيÇاد ديÇن واژة از كÇه كنم اعتراف بايد <من گفت: سي بي/
كتابمقدس در دين واژة كه خوشحالم خيلي و نميآيد خوشم
را بÇوبر نÇهايي موضع بتوان ا كنون شايد ندارد>/(71)) وجود
يك هÇم البشÇر بÇين قلمرو در كه روح, كرد: خالصه چنين
خÇداونÇد بداننحو كه است نحوهاي است, تاريخ هم و مقوله
انسانشناسي با را موضع اين كه نيست درست اما دارد/ وجود
انسان <بودن ميگويد: Hصريح كه بدانيم يكي فويرباخ  كالمي
اين Hصريح بوبر است"/(72) خدا "تو", و "من" وحدت انسان, با
و مينامد بد" "عرفان يك را آن و ميكند رد را فويرباخ سخن
كه بود شده بيان چنين عبارت آن بود بهتر كه ميكند اضافه
بÇوبر نظر از ديگر سوي از است/ انسان "تو" و "من" وحدت
<آن ميشود: نايل سرمدي "تو"ي به درواقع بودن بينالبشر
"تو"يÇي همان ميشود, خطاب انسان به انسان از كه "تو"يي
از و ميشود فرستاده فرو ما سوي به خداوند جانب از كه است
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مÇن شÇد>/(73) خواهد فرستاده فرا خداوند سوي به ما جانب
كنيم تفسير چنين را سخن اين كه باشد نادرست نميكنم ر تصو
بشري جامعة تحقق مسألة از خداوند مسألة بوبر نظر در  كه
از خÇارج نÇميتوان را خداونÇد مسألة Hمخصوص نيست/ جدا
بÇا انسÇانها آن در كÇه زنÇدگي ساخت, مطرح روزانه زندگي
در (7ê)/"ييابندÇم را يكديگر كورمال " كورمال خود  كلمات
پÇديد را آن روح كه آنگونه بشري, زندگي همسخني همين

ميآيد/ پديد نهايي مواجهة امكان كه است ميآورد,
از است, نوشته 1933 سال تابستان در كه مقالهاي در بوبر
سخن (7ë)"تبشري و الوهيت ميان "همسخني عنوان به تاريخ

ميدهد: ادامه چنين و ميگويد/
از مسÇتقل را آن بÇتوانÇم من كه نيست ري تصو تاريخ معني
شÇخصي دگيÇزن با فقط كنم/ صورتبندي خود شخصي زندگي
يك تاريخ معناي زيرا دريافت را تاريخ معناي ميتوان كه است

(7ì)/است همسخنانه معناي

واقÇعيت هÇمان از است ديگÇÇري صÇÇورتبندي ايÇÇن
ÂامÇك هÇمسخني, وضÇعيت در روح آن, در كÇه بينالبشري
ايÇنقدر امÇروزه اومانيسم واژه ا گر ميشود/ دانسته تاريخي
بÇه كÇار مكالمات در كهنه شعاري يا عبور رمز اسم بهعنوان
هر به بناميم/ اومانيسم را واقعيت آن ميتوانستيم نميرفت,
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اومÇانيسم, واژة بÇه كه است كوشيده شجاعانه بوبر خود حال
عÇنوان با ديگري مقالة در او ببخشد/ غني و كامل محتوايي

1. Hebrew Humanism

تÇوصيف چÇنين را مÇقدس كÇتاب اومÇانيسم اومانيسمعبري1,

ميكند:
كÇه دارد قÇرار الهÇي هÇدايÇتي تÇحت بشري زندگي وحدت
همان با ميسازد, جدا كذب از را حقيقت و نادرستي از را درستي
اين مهم ميسازد//// جدا ظلمت از را نور خالق, كالم كه اطالقي
و باشيم آ گاه خود مسÆوليت از تصميم, لحظة هر در ما كه است
چÇه بÇه كÇه كÇند تعيين دقيق بهطور تا فراخوانيم را خود وجدان
نه و اندازه بههمان درست و كرد حفظ را جامعه است الزم ميزان
لوازم كÇه است اين مهم پذيرفت; را تصميم) (در خطاي بيشتر,
قلمرو نكنيم; تفسير زندگي خود لوازم بهعنوان را قدرت به ارادة
نگÇذاريÇم//// كÇنار نÇيست, خداوند فرمان مصداق كه را ي خاص
وجدان توجيه, با ميگيريم تصميم عمومي زندگي مورد در وقتي
وجدان توجيه با ديگران كه ندهيم اجازه يا نسازيم آسوده را خود
مبادا درافتيم, سرنوشت با لرز و ترس با بلكه سازند, آسوده را ما
بر هستيم, آن پذيرش به ناچار آنچه از بزرگتر گناهي سرنوشت
در كÇه [قطبنما] مغناطيسي سوزن لرزش همين كند/ تحميل ما
مÇقدس كÇتاب اومÇانيسم مÇيدهد/ نشÇان را جÇهت عÇينحال

است/(77)





3

نسبتبامسيحيت





كردهام سعي Hصرف من بوبر, ر تفك مختصر بررسي اين در
است/ دسترس در كه كنم فراهم را پيچيدهاي مطالب فهم  كليد
ÇÇ بÇينالبشÇر باب در بوبر ة نظري انتخاب از من مقصود البته
فراهمكنندة نسبت, و مواجهه همسخني, برحسب كه نظريهاي
Hحقيقت امري عنوان به انسان وجود بيانگر كه است مقولهاي
كÇنم, نÇفي را وي عاليق ساير كه نبوده اين ÇÇ است تاريخي
مالحظات و تربيت و تعليم ة نظري به كه عاليقي آن Hمخصوص

مفهوم ميان ارتباط رشتههاي ميشود/ مربوط جامعهشناختي
سÇاير همچنين ÇÇ مستقل علمي نظامهاي آن و بوبر محوري
نÇظرية و زيÇباييشناختي نÇÇظرية قÇÇبيل از بشÇÇري عÇÇاليق
و است روشÇن بÇهوضوح ÇÇ زنÇدگي درخصوص پيشگويانه
او نÇظر از كÇه دهد نشان بهراحتي ميتواند بوبر آثار بررسي
آنها ممتاز ارتباط پرتو در ميتوان را بشري فعاليتهاي تمام
بÇررسي نكÇته اين نمودن روشنتر براي فهميد/ بينالبشر با

است/ الزم وي آثار از جامعي و  كامل
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فÇعلي كÇتاب كÇه مÇذكور عÇنوان با است كتابهايي مجموعه نويسنده منظور /1
م/ Ç آنهاست از يكي

است الزم جÇديد1 كÇالم سÇلسلةپÇديدآورندگان در امÇÇا
سÇخن صÇريحتر قÇدري مسيحيت با بوبر نسبت درخصوص

 گفت/
تفكر در كه معتقدم من است/ پيچيده و عميق مطلبي اين,
بÔعدي مسيحي, و يهودي ميان تراژيك و عاطفي نسبت بوبر
اما است/ اميدواركننده و جديد ما دوران براي كه ميكند پيدا
سÇنگربندي در مسÇيحي, چÇه و يÇهودي چه نميكنم,  گمان
را تلويحي اميد آن كه باشد آن بهدنبال بهآساني خود رسمي

كند/ قبول



متكلمانوفالسفه

فالسفه و متكلمان بر بوبر تأثير درخصوص بحث البته
را روش ايÇن دليÇل دو بÇه مÇن اما است/ آسانتر و سهلتر
آنقدر تأثير اين فهرست كه است اين ل او دليل برنميگزينم/
كÇالم تÇمام بÇررسي HقريبÇت آن ارزيÇابي كÇه است طÇÇوالني
مÇتكلمان بÇعضي جÇمله از ميشود, شامل را جديد (الهيات)
كارل و مارسل گابريل مانند فالسفه بعضي و رومي  كاتوليك
داشÇته كÇالم بر مهمي بازتاب و تأثير آنها آثار كه ياسپرس

است/
انÇديشههاي كÇاربرد كÇلي بهطور كه است اين دوم دليل
تÇغييرشكل و ل نزÇت ن تضمÇم آشكÇارا متكلمان, ط توس بوبر
مقصود Hعموم كه گفت ميتوان خالصه بهطور است/ او تفكر

1. hermeneutical

حدا كثر تأويلي1, روشي ايجاد تو, Ç من نسبت مفهوم اتخاذ از
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جÇديد شÇناختشناسي يك تأسÇيس براي وسيلهاي بهعنوان
و بسÇط مÇختلف صÇورتهاي آن, از مÇÇقصود است/ بÇÇوده

است/ بوده زندگي درخصوص شخصي نظريهاي  گسترش

1. Personalism 2. Idea

تفكر تغييرشكل و ل تنز را شخص1 اصالت به قول وقتي
او تفكر محوري مفهوم كه نيست اين مقصودم مينامم, بوبر
نيست/ خدا با و انسان با اشيا با شخصي نسبت اهميت ن متضم
دوممنوتو چاپ به مهمي ضميمة در بوبر خود كه همانگونه

مينويسد:
كه, كساني همة براي شخص يك عنوان به خداوند توصيف
نÇيست مÇبدأ يك مÇقصودشان خÇدا مÇيگويند وقتي من, مانند
خÇدا بÇا را "وجود" اوقات گاهي ا كهارت مانند عرفايي (هرچند
ميگويند وقتي من, مانند كه, كساني همه براي و ميدانند), يكي
مÇانند فÇالسفهاي (هÇرچÇند نÇيست مثال2 يك مقصودشان خدا
اجتنابناپذير بدانند), مثال يك را خداوند ميتوانستند افالطون
كسي خداوند از مقصودشان من مانند كه كساني همة براي است/
عÇمل طريق از كه است اين اصل باشد, بخواهد چه هر كه است
نسÇبت درون بÇه بÇخشيدن, نÇجات و كÇردن وحÇي كردن, خلق
براي بدينترتيب و ميشود وارد بشري موجودات ما با مستقيم
وارد او با مستقيم نسبت درون به كه ميسازد ممكن را امر اين ما
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ايÇجاد مÇتقابلي نسبت همواره ما وجود از معنا و مبنا اين شويم/
ه البت است/ حصول قابل اشخاص ميان فقط كه نوع آن از ميكند
عÇاجز ÂامÇك خÇداونÇد ذات توصيف از شخصي موجود مفهوم
شÇخص خداوند بگوييم كه است ضروري و مÔجاز اين اما است,

هست/(78) نيز

بÇه خÇداونÇد نÇامتعارف <تÇوصيف دربÇارة ادامه, در او
سخن شود> محدود نميتواند كه شخصي يعني, مطلق, شخص
انديشه از جهاني بهسوي سخنان اين با ما من نظر به ميگويد/
بÇه واقÇعيت سÇادة تÇلخيص از پيچيدهتر كه ميشويم  كشيده
فاعل Ç با Ç شناسا فاعل نسبت يا شخص Ç با Ç شخص نسبت
زندگي در متقابل نسبت از بوبر كه است درست است/ شناسا
برقرار اشخاص ميان فقط گويي كه ميگويد سخن چنان بشري

تو/ و كتابمن ضميمه /1

جاهاي در هم و ضميمه1 اين در هم ديديم چنانكه اما است,
جانبهبودن" Ç "يك توصيف در را جانبهبودن دو اين ديگر,
را او ة نظري است بهتر من بهنظر كه ميدهد توضيح به گونهاي
همانگونه نظريه اين و بفهميم/ "نسبت" جامعتر اصطالح در
است روح مÇقولة مسÇتلزم بÇوبر نظر از كردم, اشاره Âقب  كه
دارد/ قÇرار انسÇانها مÇيان كÇه تÇاريخي تي عيÇÇواق بÇÇهعنوان
تÇاريخ, در را روح زنÇدگي واقÇعيت بÇوبر ديگÇر, بÇهعبارت
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ميداند/ بشري امكان هر تعيينكنندة
را بÇوبر تأثير بررسي ميخواهند كه كساني خاطر به اما
كÇه نÇميآيد بÇهنظر بيهوده الاقل گيرند, پي لتر مفص بهطور
فÇردريك بÇبريم/(79) نام را مربوط اصلي متكلمين از بعضي

1. Friedrich Gogarten 2. I believe in the triune God

كالمي Hدقيق اثري كه است كسي نخستين Áاحتما  گوگارتن1
كتاب, اين عنوان آورد/(80) پديد وتو انديشههايمن مبتنيبر
بÇعد به زمان آن از بود/ (192ì) معتقدم2 خدايتثليث به من

مورد در ميتوان كه است نوشته بسياري كتابهاي  گوگارتن
استادانÇة طرح بهسوي بيشتر هرچه كه گفت كلي بهطور آنها
دستگاهمند اثر ميكنند/ حركت تاريخ از محور مسيح مفهومي

جÇون 20 در وي آلمÇاني, پÇÇرتستان مÇÇتكلم :(19ë9 Ç 187ê) : Karl Heim /3
,(1907 Ç 1ê)هال در نظاممند الهيات استاد بهعنوان و شد متولد آلمان در 187ê
آ گوست در30 مرگش زمان تا 1920 توبينگن(از در و (1920Ç 191ê)مونستر در
دانشجويي زمان از و داشت ريشه لوتري زهد در وي تفكر كرد/ خدمت (19ë9
و علم اخالق, كالم, فلسفه, درخصوص او بود/ عالقهمند كليسا حيات به ت بهشد

م/ Ç است بوده ر متأث بسيار بوبر مارتين از و است نوشته مطلب دين تاريخ
4. Glaube und Denken

سÇال بÇه آن ل او جÇلد كÇه êروتفك ايمان هايم,3 كارل بزرگ
سÇخن كÇالم در "انÇقالب كÇپرنيكي" از يافت, انتشار 1931
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دانشگÇاههاي در و شÇد مÇتولد 188ì مي 10 در آلماني, متكلم : Karl Barth /1
م/ Ç كرد تحصيل ماربورگ و توبينگن برلين, برن,

دوم جلد در نيز بارث1 كارل داد/ رخ تو" "طلوع با كه ميگويد

2. Doctrine of the Creation

مÇفهوم كÇه است آمÇاده (1998) ةخلقت2 نظري خÇود,  كتاب
اخÇذ "من" حقيقي وجود سازندة فراهم بهعنوان را "مواجهه"
مسيحشناختي, صورتبندي يك در كه است عي مد او  كند/
است: كرده پيگيري ضروري و شايسته حد تا را مفهوم آن
و است انسÇان خÇود, هÇمنوعان <بÇراي كÇه است مسيح اين
ديتريش نخستين اثر در است>/(81) خداوند صورت بنابراين

آلمÇان در 190ì فÇوريه چÇهارم در آلمÇاني, متكلم : Dietrich Bonhoeffer /3
را خود ليسانس 1927 سال در كرد/ تحصيل برلين و توبينگن دانشگاه در شد زاده

م/ Ç كرد تدريس برلين دانشگاه در 193ì تا 1931 از و كرد اخذ الهيات رشتة در

استفادة تو" Ç "من مقولة از (1931) ووجود عمل بÔنÖ هوفر,3
انÇديشههاي مÇبتنيبر عÇمد¸ كÇه مÇيشود مÇالحظهاي قÇÇابل

آلمان در 188ê آ گوست 20 در آلماني, پرتستان متكلم : Rudolf Bultmann /ê
دانشگاه در و كرد تحصيل ماربورگ برلين, توبينگن, دانشگاههاي در شد/ متولد
بهعنوان و است هيدگر تأثير تحت Gشديد وي شد/ مشغول تدريس به ماربورگ

م/ Ç ميشود شناخته ا گزيستانسياليست متكلم يك

كÇالمي فعاليت سراسر در êبولتمان رودلف است/  گوگارتن
بÇا بتÇنس مÇاهيت نشÇاندادن بÇراي خÇود, طوالني و ق خال
ميجويد/ بهره انسانها ميان شخصي زندگي تمثيل از خداوند
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متكلمين تمام روش از كه ميرسد بهنظر بولتمان كالم روش
ه وجÇت قÇابل نكÇته اين است/ نزديكتر بوبر بينش به جديد
نخستين را بولتمان ايمان, نوع دو پيشگفتار در بوبر كه است
و تقدير مورد ي خاص بهطور كه مينامد متكلمي چهار از فرد

هستند/(82) او تمجيد
انديشههاي از صورتي پذيرفتن زبان انگليسي جهان در
هÇوايÇي مانند تو Ç من فلسفة است/ بديهي امري Hتقريب بوبر
اچ, ج, انÇديشة در ÂثÇم ميكنيم/ تنفس آن در كه است شده

1. G. H. Oldham 2. H. H. Farmer

بسياري در ,(19ë3 زندگيتعهداست, در Hمخصوص) لدهام1 Ôا
جان استادش تأثير او مورد در (هرچند فارمر2 اچ/ اچ/ آثار از

3. John Oman 4. John Baillie

اثر در و دارد) بوبر تفكر به نسبت هي توج قابل توازي امان3,
(1939 خÇداونÇد, از مÇا شÇناخت در HخصوصÇم) êيليÇب جان

است/ شده بوبر انديشههاي از فراواني استفادة

5. John Macmurray

تأسÇيس بÇه بÇوبر, از مسÇتقل Gظاهر ë,موراي مك جان
HقريبÇت كه پرداخته شخصي نسبتهاي درخصوص نظريهاي
شÇعري و كÇنايي بÇيشتر كه بوبر سبك از است فلسفي بياني
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1. Gifford Lectures 2. Persons in Relation

در اشÇخاص او, 1 يفوردÇگ يهايÇخنرانÇس جÇلد دومين است/
بÇوبر, خÇوانÇندگان بÇراي بÇهخوبي ميتواند ,(19ì1) نسبت2

را حÇقيقي جماعت ماهيت به نسبت دو, آن مشترك بينش
به كه صريحي ارجاع تنها موراي, مك اثر در اما كند/ روشن

3. Swarthmore

جسÇتجوي او, 3 ورÇم Çوارث Ôس سÇخنرانÇي در است, شده بوبر

4. Search for Reality in Religion

<من مينويسد: وي آنجا در است/ (19ìë) êدردين واقعيت

بÇزرگترين از يكÇي نÇبوي بÇينش بÇه را خود امور, اين در
يافتم>/(83) نزديك بسيار بوبر مارتين يعني, جديد, متفكرين
بÇهطور كÇه مÇتكلماني ا كثر مورد در بايد اين, وجود با
بÇردهانÇد, به كÇار را بوبر انديشههاي ضمني بهطور يا صريح
اصÇلي مÇفهوم از را انÇديشهها آن آنها كه بگويم كلي بهطور
بÇراي را انديشهها آن بسياري موارد در و ساختهاند منحرف
مÇمكن بوبر خود كه بردهاند به كار مواضعي استادانة ساخت

بپذيرد/ را آنها نبود





مسيح

بوبر با مالقاتي فرصت در كه دارم خاطر به بهخوبي من
چينينگ ملويل الدهام, اچ/ ج/ جمله از نيز را ديگر نفر چند  كه

1. Melville Chaning-Pearce

سÇپتامبر 2ì در كÇه انگÇليسي منتقد و نمايشنامهنويس شاعر, : T - S. Eliot /2
م/ Ç كرد مهاجرت انگلستان به 191ê سال به و شد متولد آمريكا در 1888

سخن اين با بودم, كرده دعوت اليوت2 اس/ تي/ و پييرس1
الاقÇل يا پيرو شدهايم جمع اينجا در كه <ما كه: نمودم آغاز
سÇنت پÇيرو بÇوبر كÇه درحÇالي هستيم, مسيحي سنت وارث
مÇا بÇراي كÇه اصÇلي سÆال من نظر به بنابراين است/ يهودي
مسÇيح عÇيسي دربÇارة او انÇديشة كÇه است ايÇن است مطرح

چيست?>/
وجدان در آن سنگيني Gظاهر پرسيدم, را سÆال اين وقتي
در مسيح دين شدن پديدار تراژيك تاريخ و كرد, اثر ما همة
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قÇصورهاي و بيانÇدازه پيروزيهاي با همراه جهان, زندگي
مكثي از پس بوبر افكند/ سايه سكوت آن بر آن, وحشتنا ك
آنگÇاه است>/ غÇيرواقÇعي سÆÇال يك <ايÇن گÇفت: طوالني
كتاب يك شما, سÆال اين به پاسخ در Hدقيق كه: داد توضيح
در را آنچه كه داشت توقع نبايد و شده نوشته ايمان) نوع (دو
افزود: سپس وي كرد/ بيان جمله چند در است آمده كتاب آن
خود ارشد برادر مورد در شما انديشة بپرسم شما از من ا گر
واقÇعيت از ادامÇه در سÇپس مÇيدهيد? پÇاسخي چه چيست,
با است قادر عيسي اينكه از گفت, سخن عيسي بودن يهودي
كه مكاني در او, خود سنت و شخصيت عمق در يهودي يك
از نيز و بگويد سخن است, دسترس غيرقابل غيريهودي براي
نÇميتوان شخص سوم تعبير هيچگونه عيسي مورد در اينكه
شما به اينقدر كه را كسي واقعيت نميتوانيد <شما برد: به كار

كنيد>/ بيان كامل بهطور است نزديك
بند آن تفسير گفتگو اين كه است معروفي بند وتو درمن

مينويسد: بند آن در بوبر است/
و است, مدهوشكننده حتي و قدرتمند چه عيسي گفتن "من"
Ç ["مÇن بتÇنس " نÇم" ايÇن زيرا است/ بديهي حتي و معقول چه
مينامد پدر را خود "ي تو" انسان آن در كه است تو"ي]نامشروط
پسر جز ديگري چيز هيچ و است پسر فقط او خود كه بهنحوي
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آن " ميتواند"من مقصودشفقط ميگويد"من", او هرگاه نيست/
تبديل نامشروط موجود به او براي كه باشد اساسي س مقد واژة
او است, بيشتر او تنهايي شود, فراق دچار ا گر حتي است/ شده
بيهوده شما ميگويد/ سخن ديگران با تنهايي, اين از بيرون فقط
محدود نفسه في نيروي يك به را "من" اين كه هستيد آن دنبال به
واقعي امر آن يكباره و است, ما در كه چيزي به را "تو" يا سازيد
بÇاقي "تÇو" و "مÇن" سÇازيد/ بÇيواقÇعيت را حÇاضر نسبت يعني
است, "من" او آنگاه و بگويد "تو" ميتواند انساني هر ميماند,
امر واقعيت است, پسر او آنگاه و بگويد پدر ميتواند انساني هر

(8ê)/است ثابت خود جاي در

را نوعايمان دو آلماني متن كه زمان همان در درست بوبر
برد, نام آن از مالقات آن در وي كه كتابي بود, كرده تكميل
خÇطير امÇر ايÇن به كتاب آن در كه نوشت من به نامهاي در
پÇولس مÇقابل در و عÇيسي كÇنار در كه است كرده مبادرت
مÇيÇان تÇقابÇل عÇميÇق بÇهبررسي كتÇاب آن درواقع بايستÇد/

1. Synoptic Gospels:

م/ Ç است مرقس و لوقا متي, اناجيل يعني هم مشابه انجيل سه منظور

سÇاير و پÇولس تÇعليم و سÇو يك از هÇمراي1 اناجيل مسيح
تÇقابل, آن ميپردازد/ ديگر سوي از جديد عهد نويسندگان

2. trust

بÇهمعناي ايÇمان و "اعÇتماد"2 مÇعناي بÇه ايÇمان مÇيان تÇقابل



مارتينبوبر 98

1. assent 2. Eclipse of God

است/ چيزي درستي به اعتقاد يا "تصديق"1
ايمان نوع دو اين ميان تمايز آيا است/ دقيقي نكتة اين
دانست امري دو ميان تمايز لذا و اساسي تمايزي ميتوان را
نيست/ ممكن من نظر به ناسازگارند? يكديگر با اساس از  كه
امكÇان مÇنافي چيزي, بهدرستي اعتقاد كه نميكنم ر تصو من
يك متن در خداوند سوي به بازگشت نسبت ÇÇ اعتماد نسبت
است ما خود تاريخي وضعيت از ناشي كه شخصي فراخواندن
من نيست ممكن يكديگرند/ با همراه ايمان دو آن باشد/ ÇÇ
همان در اينكه مگر باشم معتقد مسيح دربارة چيزي بهدرستي
اعتماد ميدهد, نشان را راه آن كه كسي به يعني راه آن به حال

باشم/ داشته
سال در آن از پس اندكي كه كتابي خدا,2 دركسوف بوبر
مÇينويسد: را جنجالبرانگÇيز جملة اين يافت, انتشار 19ë2
نيست الزم باشيم, داشته ايمان خداوند به Hواقع اينكه <براي
است الزم سÇخنان ايÇن در (8ë)/<يمÇدانÇب او دربÇÇارة چÇÇيزي
جÇنبة بÇه مÇيكنيم ه وجÇت آن مÇحر ك جÇنبة به كه همانگونه
عÇميق حÇقيقت يك اين Hيقين كنيم/ ه توج هم آن بازدارندة

3. unknowing

او 3" بودن "ناشناخته از ثابتي جز¾ خداوند با نسبت در كه است
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ديÇني زمÇينههاي بÇا بسÇياري افÇراد كه حقيقتي دارد, وجود
زبÇان بÇر جÇرأت كÇه كسÇاني تÇمام سهيماند/ آن در متفاوت
آ گاه سكوت و حزم لزوم از بايد دارند را خداوند نام آوردن
موضع هر كه امر اين ر تصو است دشوار مقابل, در و باشند/
ديÇن به دعوت به تمايل آن از پس و صريح جزمي اعتماد
حفظ را ضروري سكوت و حزم اين عينحال در بتواند خود

 كند/
هر قلب در اعتماد, اينكه با كه گفت بايد اين, وجود با
هÇمواره اعتماد اينكه با و دارد قرار خداوند به ايمان نسبت
ممكن كه يقينياتي است, يقينيات وراي خطيري عمل مستلزم
در جهشي اعتماد آن خود اما بدانيم, خداوند "درباره" ما است
يك به كه, است (خدا) كسي به اعتماد بلكه نيست/ تاريكي
دانسته اعتماد قابل سلبي, Hصرف نه عينحال در و مبهم معني
آشكار ما بر دي متعد طرق به بودن اعتماد قابل اين و ميشود/
امكÇانات بÇرحسب بÇودن اعÇتماد قÇابل آن HاسÇاس مÇيشود/
ميشود/ شناخته ما براي است, گشوده ما روي به كه تاريخي
ظهورهاي در Hاساس مسيحي, براي چه و يهودي براي چه اين,
در مÇا بÇراي اسراÇÄيل, تاريخ در كه ميدهد معني تاريخياي

است/ كمون حال





تاريخ

بÇهعنوان تÇاريخ مÇفهوم بÇه بÇخشيدن عÇمق بÇا بنابراين
ممكن كه است انسان و خداوند ميان مداوم و عميق همسخني
بÇهنظر مÇورد ايÇن در (8ì)/ودÇش عميق ايمان از ما فهم است
بÇهدليل مسÇيحي, و يÇهودي سÇنتهاي ايÇنكه با كه ميرسد
دارند, تاريخي حوادث بعضي درخصوص كه ي خاص اعتراف
يكÇديگر از درواقع مسيح, بهعنوان عيسي حادثة Hمخصوص
پيوند بهيكديگر حوادث همان بهدليل آنها اما ميشوند, جدا

سوÄيس در كه كاتوليك متكلم ,(190ë Ç 88) : Hans Urs von Balthasar /1
كرد/ تحرير معنوي امور و فلسفه كالم, باب در كتاب جلد ì0 حدود و شد متولد

م/ Ç است شده منتشر 19ì1 سال به كه است خداوند جالل او اصلي اثر

آن بالتازار1 فن يورز هانس رومي كاتوليك محقق خوردهاند/
ميكند: تعبير چنين برجستهاي بهنحو را

سÇال هزار از بيش طول در است ممكن كاتوليك و يهودي
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پشت بهيكديگر و باشند; كرده تبادل يكديگر با كلمه چند فقط
حتي و بياعتنا يكديگر به نسبت است ممكن آنها باشند,  كرده
خوردهاند پيوند يكديگر به سخت عينحال در اما باشند, دشمن
آلت نوعي يا تازيانه تير نوعي ايجاد براي اعصار سرتاسر در و
و قÇديم خداوند", "قوم زيرا بودهاند/ هم پشت در پشت شكنجه
جÇدانشÇدني ديÇني سÇرپيچي يك دچÇار هÇم بÇا دو هÇر جديد,

هستند/(87)

ديÇني سÇرپيچي يك در بÇودن سÇهيم كÇناية است بهتر
گÇفت مÇيتوان كÇه چÇيزي حÇدا كÇثر بÇهعنوان را جدانشدني
ايÇن از بÇيش كÇمي و داده خÇرج به جرأت من اما پذيرفت/
يك ايÇجاد بÇاعث HرفÇص امÇيدوارم عÇينحال در و ميگويم
و يÇهوديت مÇيان ديگر گمراه كنندة و كاذب ديني سرپيچي
است, اسراÄيل تاريخ عميق حقيقت اين Hيقين نشود/ مسيحيت
در مسيحيها و يهوديها ما كه جديد, هم و قديم اسراييل هم
بدينترتيب هستيم/ شريك تاريخ آن فراخواني و مبارزطلبي

مينويسد: بوبر
زندگي از مستقل را آن بتوان كه نيست ري تصو تاريخ معناي
كه است شخصي زندگي با فقط كرد; صورتبندي خود شخصي
يك داراي تÇاريخ زيÇرا يÇافت, دست تÇاريخ بÇهمعناي ميتوان

است/(88) همسخنانه معناي
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در اما باشيم, موافق سخنان اين با Âكام ما است ممكن
حÇادثة آن مÇا بگÇوييم كÇه ميكنيم وظيفه احساس عينحال
هÇمسخنانه معناي آن كمال بهعنوان را مسيح جزيي تاريخي
سخنان اين بوبر چگونه كه شدهايم متذكر Âقب ميكنيم/ تفسير
همسخنانة معناي مورد در عبري" "اومانيسم شرح زمينة در را
ما كه است اين بگويم ميخواهم آنچه د/(89) رميب به كار تاريخ
برحسب را اومانيسم همان كامل حضور مسيح, در ميتوانيم
كلمهاهللا ممكن اجتماع كاملترين در همسخني, معناي همان

كنيم/ تصديق بشري, تاريخ در
كه صريحي خطابة در او داد/ نخواهد ادامه آنجا تا بوبر اما
سال به يهوديان" به آلماني "پيام مورد در جماعتي مقابل در
ميگويد/ سخن جهان" بودن نجات "فاقد از كرد ايراد 1930
او است, شده واقع نجات كه كند تصديق نميتواند <يهودي
نÇظرية از او ي لقÇت است>(90) نشÇده واقÇع نÇجات كه ميداند
"مÇعادشناسي مبتنيبر نظريه آن كه است اين نجات مسيحي

مينويسد: لذا است/ ماني" آخرالز
و است داده او بÇه نÇخستين لطف كه تي قو كمك به يهودي
نگرفته بازپس او از را آن هرگز تاريخي امتحانهاي از هيچيك
مفهوم اين اساس كه جهان و نفس بنياني تقسيم مقابل در است,
شكÇافتن مفهوم مقابل در او ميكند, مقاومت ميدهد تشكيل را



مارتينبوبر 10ê

مÇقابل در هÇيجان بÇيشترين بÇا او ميكند, مقاومت وجود الهي

1. massa perditionis

ميكند//// مقاومت (قيامت)1 همگاني ابدي عذاب مهيب مفهوم
بومي ولي است اساسي بسيار هرچند زمان, پايان به نبوي اعتقاد
از ضÇروريش, لوازم هÇمة بÇا مÇان, رالزÇآخ به اعتقاد آن است,
اعÇتقاد اسÇاس, همين بر است/ شده ساخته ايراني دوگانه گرايي
مÇان, رالزÇآخ به قول در اما ميدهد, وعده را خلقت اتمام نبوي
متفاوت آن با ذات حيث از Âكام كه ديگر, جهان ط توس خلقت
كه است معتقد نبوي اعتقاد ميشود, زاÄل و ميرود بين از است,
نÇاامÇيدانÇه را آن مان آخرالز به اعتقاد شد, خواهد س مقد زمين

ميداند////(91) شومي سرنوشت به محكوم

را مسÇيحيت نÇميتوان كÇه بگÇويم بÇايد مÇورد ايÇن در
كه دارم تمايل بيشتر خودم من كرد/ توصيف چنين بهآساني
از خودداري برحسب را نسلها طي در مسيحيت تالش كل 
بÇهنحو مسÇيحيت كÇنم/ تحليل جهان از دوگانه گرايانه تفسير
بÇرحسب را خود تاريخ اينكه از ميكند خودداري سازگاري

2. Marcion:

غنوصيه به منتسب كه است ميالدي دوم و ل او قرن در مسيحي مشاهير از مرقيون
رقÇباي از مÇرقيوني كÇليساي بودند/ شر و خير خداي دو به قاÄل Gظاهر كه است

Ñ

تفسير بنيادي دوگانه گرايي هرگونه يا مارقيوني2 اصطالحات
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Ø

ايÇمان بÇهواسÇطة نجات بر پولس تعاليم براساس آن در و بود كاتوليك  كليساي
م/ Ç ميشد تأ كيد

بÇهشكل دقÇيق بÇهطور مÇوضوع ايÇن ما, خود زمان در  كند/

1. demythologising

شÇده مطرح "اسطورهزدايي"1 به موسوم بحث يعني جديدي,
ل فصÇم بÇهطور مورد اين در كه نيست آن جاي اينجا است/
تفسير با ما كه بگوييم خالصه بهطور ميتوانيم اما كنيم/ بحث
بر مبتني معادشناسي جمله از اسطورهاي, فكري صورتهاي
پÇي ديÇالكتيك آن اعÇماق به ميتوانيم كه است مان آخرالز
مسيح است", شده "تمام اينكه به ايمان ميان ديالكتيك ببريم,
اظهار بوبر كه آنگونه (نه است شده واقع نجات است, آمده
اينكه به ايمان و دارد")(92) وجود نجات از "حالتي كه ميكند

است/ نشده واقع "پايان" هنوز است, نرسيده هنوز زمان
مانند اساس از ثمربخش, بسيار ديالكتيك اين من نظر به
و هستيم راه همان در ما است/ يهودي ايمان ديالكتيك همان
راز كه است مسيح در فقط مسيحيت مينگريم/ راستا همان در
انتهايي كه رنجآميز هي توج نقطة در را, خداوند با همسخني
عينحال در ميكند/ اعتراف آن به و ميدهد تشخيص است
گزافي تملÇك يك بهصورت را آن كه ندارم تمايلي هيچگونه
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از مÇجموعهاي بÇهصورت دهÇم, نشان چيز همه تعيينكنندة
حÇتي يÇا مÇيگذارد, ه حÇص آن بÇر مسÇيحي يك كÇه قÇضايا
ذات درخÇصوص جÇديد ÂامÇك و حÇقيقي بÇينشي بهصورت
تجلي به ما اعتماد ميماند/ وفادار مسيح به مسيحي كه خداوند,
تضاد يك يا مرقيوني تضاد يك مسيح, در خداوند تاريخي

زرتشÇتي تÇعاليم بÇه كÇه است ثÇنويت فكÇر ايراني", "تضاد از نويسنده منظور /1
م/ Ç ميشود داده نسبت

بÇا خÇداونÇد تÇاريخي گÇفتوگوي واقÇعيت مورد در ايراني1
است/ گفتوگو آن اوج بلكه نيست, اسراÄيل



انسانها" "عشقورزيدنبهتمام

ضÇروري حÇتي و ممكن مسيحي فرد براي ما زمان در
فبارتر تأس و يتر جد وي; مسيحي اعتراف بياموزد كه است
واژههاي كه بهمعنايي كه ميسازد مكلف را او ديگر, قرون از
دارد او زنÇدگي بÇراي انسانها", همة به ورزيدن "عشق مهم
بÇاشد حÇاضر نÇبايد حتي او تكليف, اين بنابر بخشد/ تحقق
و است مسيحي او كه نظر اين از انسانها ساير با كه كند اظهار
است ما زمانة بينش اين دارد/ تفاوت نيستند, مسيحي سايرين
ديتريش بهتعبير است, آماده بيشتر معترف مسيحي يك  كه
ديÇانت اهل بهمعني بودن مسيحي كه كند اعتراف بونهوفر,
ريÇاضت ي اصÇخ صÇورت از كÇردن پيروي يا بودن ي خاص
بÇلكه نيست, قديس) يك تاÄب, يك گناهكار, يك (مانند
در مشاركت بلكه خاص, ديني عمل انجام نه است/ انسانبودن
مسيحي را مسيحي كه است جهان اين زندگي در خداوند رنج
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ميسازد/(93)
بوبر انتقادهاي از بسياري كه كنيم اعتراف Hصريح بايد ما
واقعي ارزش داراي قرون, طي در مسيحيت عرضه مورد در
و غÇنوصي تمايل داراي همواره كه ثنويتي Hمخصوص است/
مركز قراردادن و دنيا اين شمردن حقير و خوار به مرقيوني
داراي نÇيز و است طÇبيعي فÇوق قÇلمرويي در ايمان اهميت
جهان وحدت درخصوص عبري اساسي بينش نفي به  گرايش
يك بهعنوان بايد است, روزي هر زندگي تقديس و تاريخي
نÇه شÇود/ رد جÇهان و خداونÇد ميان همسخني كوتاه جريان
را انÇفصالي چÇنين نميتوانÇند هيچيك مسيحي نه و يهودي
كه آنگونه ديگر" "جهان و جهان اين ميان و بدن و روح ميان
بÇپذيرند/ مÇيشود, بÇيان دوگÇانه گÇرا مÇابعدالطÇبيعه ايÇÇن در
ميشويم فراخوانده ما كه است واحد جهان همين در همينجا,

دارد/ وجود معنايي حال هر به كه كنيم تأييد تا
اين در توفيق ميتوان كه نيست اين سخن اين معناي اما
اواخÇر در بÇوبر من بهنظر دانست/ حقيقت تضمين را جهان

1. Kibbutzim

در اشترا كي1 مزارع موفقيتآميز تأسيس كه شد وسوسه عمر
در كÇند/ ي لقÇت خÇويش موضع درستي بر برهاني را اسراÄيل
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1. Balthasar

است: بسياري اهميت داراي بالتازار1 انتقاد اينجا
عÇنصر آن فاقد ت, نبو يهودي مفهوم درخصوص بوبر نظر
هرگز ت نبو از تلقي آن است, آن مستلزم كمال كه است متعالي
خود فكري طرح درون در چون و نميكند گذر خويش وراي به
آرمانگرايي عادت/// خالف قول به درنهايت ميماند, محبوس

(9ê)/ميشود منجر اجتماعي

در حÇتي يا بوبر, پيام اهميت درخصوص اين, وجود با
مسيحيت و نيست آخر سخن اين مسيحيت, با او نسبت مورد
داستان آن كل نميتوان و است بÔعدي چند تي واقعي حال هر به
نايل عملي نتيجة يك به ميتوانيم اما كرد, خالصه بهآساني را
زيÇادي اهÇميت داراي تÇوافÇق حصول شگرد براي كه شويم
تÇغيير را خÇود ديÇن نبايد مسيحي و نميتواند يهودي است/
ساده " آن يا اين "يا هيچگونه مسيحيت و يهوديت ميان دهد,
به كه هستند واحدي نجات از بخشي دو هر آنها ندارد, وجود
بÇهعنوان و ديگر بهعبارت است/ شده داده وعده مردم همة
يهودي كه كنيم ه توج حقيقتي آن به بايد ما كالمي, نتيجة يك
ايÇن هÇمداسÇتانانÇد/ يكديگر با آن از پيروي در مسيحي و
عÇمومي اصÇول بÇرطبق است/ س مقد موهبت يك حقيقت
واقÇعيت از گÇفتن سÇخن بÇراي راهي يافتن ما, امروز جامعة
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روزافÇزون بÇهطور بÇاشد, همه مورداعتقاد بتواند كه خداوند
تا ميكند پيدا گسترش و بسط "آن" جهان است/ شده دشوار
سايه ميدهيم انجام و هستيم آنچه تمام بر كابوسي مانند اينكه
كه است اين ميماند باقي ما همة براي كه مشتركي اميد افكند/
"آن" بدون "انسان" بوبر: بهتعبير بايستيم/ آن ي تحد مقابل در
ميكند زندگي "آن" با فقط كه كسي اما كند, زندگي نميتواند

(9ë)/نيست انسان
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فهرستها

اشخاص نام فهرست É

كشورها و شهرها ناماما كن, Éفهرست

مقاالت و كتابها فهرست É





فهرستناماشخاص

88 ,73 ,72 افالطون,
88 ا كهارت,

9ë ,92 اچ, ج/ لدهام, Ôا
9ë اس, تي/ اليوت,

39 ,38 ايزچا ك,
91 كارل, بارث,

,91 ديÇتريش, هÇوفر, ÖنÇÔب
107

7 سليمان, بوبر,
92 بولتمان,

91 رودلف, بولتمان,
1ê يا كوب, بومه,

92 جان, بيلي,

97 پولس,
7ê پل, تيليش,

2 موريس, جينسبرگ,
مÇلويل, پييرس, چينينگ

9ë
êì دكارت,

1ê ويلهلم, ديلتاي,
ì9 كارل, راجرز,

فÇرانÇتس, روزن تÔسوايگ,
29 ,19
13 ريلكه,

1ë گÃورگ, زيمل,
ì3 سارتر,
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93 مور, وارث, Ôس
ê2 ما كس, شلر,

101 ,97 ,9ì عيسي,
92 اچ, اچ/ فارمر,

2ë فرانسيس,
30 ,2 موريس, فردمن,

يÇورز, هÇانس بالتازار, فÔن
109 ,101

18 ويكتور, كر, وايتس فÔن
هÇوگو, اسÇتال, هوفمن فن

1ê
79 فويرباخ,

18 فرانس,  كافكا,
10  كانت,

(انÇÇÇÇقالب  كÇÇÇÇÇÇÇپرنيك
90  كپرنيكي),

1ë ,13 هانس, , Öن ÖهÔك 
ë3 ,23  كييركگور,

ê7  گوته,
91  گوگارتن,

90 فردريك,  گوگارتن,
33  گيفورد,

73 الالند,
87 گابريل, مارسل,

10ì (مرقيوني), مرقيون
,101 ,98 ,9ë ,91 مسيح,

10ë ,103
,3ê ,33 جان, موراي, مك

93 ,92
1ê گÃورگ, مونك,

39 ,38 ناهوم,
11 ,10 نيچه,

ê8 هلن, س, Öوه Öد Ôو
18 يوزف, ويتيگ,
1ê پاÄوال, وينكلر,

ì دا گ, هامرشولد,
90 كارل, هايم,

1ë تÃودر, هرتسل,
87 كارل, ياسپرس,



فهرستناماما كن,شهرهاوكشورها

ë9 ,ë8 ,23 ,21 ,ë آلمان,
بÇÇنگاه (انÇÇجمن آلمÇÇÇÇان

23  كتاب),
ê0 ,3ì شرقي, اروپاي

ë مركزي, اروپاي
108 ,23 ,ë اسراÄيل,

38 اسكويرا,
3ì ا كراين,

29 متحده, اياالت
2ê امريكا, متحده اياالت

10ì ,10ê ايراني,
21 , اشتراس برگ

ìë ,1ë ,1ê برلين,

(دانشگÇاه س قدÇالم بÇÇيت
ì2 عبري),

92 زبان, انگليسي جهان
39 ,38 چرنوبيل,

1ê زوريخ,
8 سادا گورا,
22 ساليسيا,

8 سزورتكÔف,
23 ,19 فرانكفورت,

(دانشگÇاه), فÇÇرانكÇفورت
21

22 ,20 ,ë فلسطين,
زبÇان, انگليسي  كشورهاي
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êì
37 ,7  گاليسيا,

18 (دانشگاه), الهه
1ê اليپزيگ,
8 ,7 لمبرگ,

19 ماينس,

1ê مونيخ,
2ë نيويورك,

1ê ,7 وين,
13 (دانشگاه), وين

21 هپنهايم,
3ì هلند,



فهرستنامكتابهاومقاالت

مشÇترك هÇمه بÇراي آنچه
72 است,

ìë بين البشر, اجزاي
9 اسب,

93 نسبت, در اشخاص
38 حسيدي, افسانههاي

ì2 چيست?, انسان
81 عبري, اومانيسم

90 تفكر, و ايمان
ìë نسبت, و قÔرب و بÔعد

جديد, كالم پديدآورندگان
8ì

دين, در واقعيت جستجوي

93
1ë جهان,

10 زرتشت, گفت چنين
18 خلقت,

ê0 گفتار, دو
97 ,9ì ,92 ايمان, نوع دو

92 است, تعهد زندگي
19 نجات, ستارة

93 , گيفورد سخنرانيهاي
92 خداوند, از ما شناخت

91 وجود, و عمل
97 جديد, عهد

73 فلسفي, فرهنگ
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,23 ,19 ,8 س, مقد  كتاب
81 ,79 ,77 ,30 ,29

98 خدا,  كسوف
بÇا زنÇدگي بÇوبر, مÇÇارتين

30 همسخني,
جامعهشناسي, يهودي مجلة

2
معتقدم, تثليث خداي به من

90

,êë ,38 ,11 ,ì تÇو, و من
,ë3 ,ë2 ,ë0 ,ê8 ,êì
,7ê ,73 ,ìê ,ë8 ,ë7

9ì ,90 , 88 ,7ë
ë7 ,9 انسان, و انسان ميان

91 خلقت, نظرية
ë9 همسخني,

18 يهود,




