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 0011در قرن بیستم است . کتابی عظیم ) بیش از  بخشییرهااندیشه  آثار نیترمهمنوشته ارنست بلوخ بدون شک یکی از  2اصل امید

آن را نوشت ، نخستین  0391تا  0391، از  متحدهالاتیا. بلوخ در هنگام تبعید در  صرف آن شده مؤالفشصفحه ( که بخش اعظم عمر 

توسط  "3 طلبفرصت " عنوانبهقرار گرفت . به دنبال محکومیتش  یموردبازنگربار دیگر  0393بازنگری شد و بعد در  0399بار در سال 

 ن شرقی را ترک کرد .آلما 0300مراجع جمهوری دمکراتیک آلمان ، بلوخ سرانجام در سال 

،  4سقراطی و کیمیای هگلی ، هافمنی نو-زنده پیش یاندازهاچشممشابه  و تحرک هرگز چنین کتابی ننوشته است ، سرزندگی کسچیه

ک . ی یاهیفورموتزارت و اتوپیای  یاپراها، فلسفه هنر شلینگ ، ماتریالیسم مارکسیستی ،  5بدعت مارپیچی و میسیانیسم شاباتای سوی

قدس م خانواده: این صفحه درباره انسان رنسانسی ، مفهوم جوهر ) مادی ( در پاراسلوس و یاکوب بومه ، از کتاب  دیبازکن اتفاقبهه را صفح

جامع است که خوانندگان اندکی  قدرآنشناخت اسپینوزا است . فضل و دانش بلوخ  شناخت جوردانو برونو و کتاب اصلاحمارکس ، از آموزه 

راخواننده و ف یتیفیباک. سبکش اغلب رمزآلود است اما  ابدییمکه کلیت هر مضمون در سه مجلد کتاب توسعه  رادارندیق این ظرفیت تصد

قیمتی کاشته شده توسط ظرافت سحرآمیز و شاعرانه فیلسوف  یهاسنگیاموزند چگونه جواهرات درخشان و ب ستیبایمگیرا : خوانندگان 

 را استخراج کنند . 

ز خرسند بود و هرگ اشیجوان شهودبلوخ از  –به همراه دوستش گئورگ لوکاچ شروع کرد  –اش  نسلهماف بسیاری از متفکران دیگر برخل

در  شدهچاپ 6به اولین کتابش روح اتوپیا مداوم صورتبهرا انکار نکرد . در همین مسیر ، اصل امید  اشهیاولیسیسم انقلابی نوشتارهای تمانر

آگاهی  مثابهبهایده اتوپیا  خصوصبه – دهدیمارجاع  اندافتهیتجدید حیات  91فراوانی است که در دهه  یهاهیمادرونکه شامل  0301

 .  "ماقبل پدیدار  "جنبه از  عنوانبه،  7پیش نگرانه

؟ از  در کل هیچ شناختی نیست باشد ، بنیادی برای آینده ، دانش امید ، یا آگاهی از فردا تواندیمیا فلسفه چالش اساسی بلوخ این است : آ

 اوقاتیبعض،  دانندیممسیحیان این را در راه و روش خودشان  "تاریخ انسان را هدایت خواهد کرد : خواهانهیآزاد یهاجنبشنگاه او ، اتوپیا 

عات کتاب مقدس مربوط به خروج و سرزنده و هشیار : اگر چنین نیست چرا میراث بازمانده از قط کاملاً یاباعلاقهناهشیار ، گاهی  یباوجدان

 "است ؟ سمیانیسیم

-آگاهی موجود انسانی ، نه –هنوز  –گوناگونش است : نه  یهایتجلدر  8بودن –هنوز  –نه  یشناسیهست اولاًفلسفه امید از جانب بلوخ 

 9چیزی ، نهفتگی طرفبهتجلی یافتن جهان . برای او ، جهان داری تمایلی کامل به چیزی شدن است ، گرایش -هنوز-شدن تاریخ ، نه-هنوز

گی . در پست ، اضطراب و بیگان یهاعذاببشود ، اوج مقصود اتوپیا است : یک جهان آزاد از  کوشدیمجهان در چیزی ، و آن چیزی که 

                                                             
1 Romanticism, Marxism and Religion in the“ Principle of Hope” of Ernst Bloch by Michael Löwy  
2 The Principle of Hope 
3 revisionist 

4 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (  0111-0110اعر پروسی ) نویسنده و ش  
5 Shabbetaï Tzvi  (0010-0010 )  حیمسمدعی انتظار طولانی برای ظهور و  کردیمعثمانی فعالیت  یامپراتورحکیم یهودی کابالایی که در 

  یهودی بود . 
6 The Spirit of Utopia   
7 anticipatory conscience    
8 the not-yet-being   
9 latency 



روزمره ) خیالات  یاهایرؤ – هاآن نیترروزمرهاز ،  کندیمجایگاه مهمی را اشغال  ایرؤپژوهش او درباره کارکردهای پیش نگرانه روح انسان ، 

 .  10میل) آرزو(-از تصاویر شدهگرفتهالهام  "پی آیندی  یهایاپردازیرؤ "گرفته تا  – (روزانه

 نکهآیببودن است ،  -هنوز-متوجه افق آینده ، امر نو ، نه کاملاًر اینجا است که این متن قدرتمند ، پارادوکس و تضاد مرکزی اصل امید د

از لحظه  یاشدهنییتعاز پیش  یا شاخصه ینیبشیپتصویر ،  کندینمعملی هرگز تلاش  صورتبهدرباره خود آینده بگوید . کتاب  یزیچچیه

 یاهبخش رازیغبه،  درواقعمارکسیسم کلاسیک .  اندازچشمه بدون طبقه بدون استثمار در بعدی جامعه انسانی ارائه دهد مگر یک جامع

یاهای از امید پراکنده در اتوپ ییاندازهاچشمکه از تصاویر میل و  یاگذشتهبه درون گذشته است ،  زیانگشگفتسفری ، کتاب  نظری کاملاً

 است .  شدهلیتشکیایی و هنری پزشکی ، معمارانه ، تکنیکی ، دینی ، مذهبی ، جغراف

از وعده  به صورتی –آینده به اشتیاق گذشته  کشفچالش میان گذشته و آینده ،  کیرمانت نوعاًدر این شکل بسیار خاص از دیالکتیک 

کار نیست شآ درگذشته، آینده هنوز  شوندیمشته به میانجی خودشان منهدم ذمیان آینده و گ شدهنصبموانع  ": شودیمآشکار  افتهینتحقق

 ". شودیمماهی رودخانه در آینده روئیت  و شودیم یآورجمع مرسوم پیشینو چون میراثی از چیزهای  ردیگیمگذشته انتقام  تا اینکه، 

نیست ، بلکه از گذشته منبعی زنده ساختن برای کنش انقلابی است ،  درگذشتهیا تعمق ماخولیایی  ایرؤاین به معنای غرق آب شدن در 

 اختن منبعی زنده برای پراکسیسی که به تحقق اتوپیا گرایش دارد . س

و  دارهیرماسدادن کیفرخواستی قوی برعلیه تمدن صنعتی/ انتقادی به این جهان است : ینگرپسمکمل ضروری برای اندیشه پیش نگرانه ، 

 ردیگیمرا به باد استهزا  نامدیم "جهان تجاری اخیر  "آنچه  "پست  یرحمیب "و  "رسوایی محض  "صدماتش موضوع اصلی است . بلوخ 

هر انگیختار دیگر انسانی را مسدود  ،نعطش برای کسب کرد "، در آن  "جای گرفته  تقلبکامل تحت نشانه فریب و  طوربه "جهانی که  –

 –)خانه   Heimat  –  که دیگر محل سکونت نیستند بردیمبه شهرهای سرد و کارکردگرای مدرن حمله  کتاب همچنین "کرده است .

 یهاتیوضعن درو "اند که هستی انسانی را به  "برای زندگی  یهانیماش "بلکه –اصطلاحات کتاب  نیتریدیکلموطن ( یکی از  – گاهسکونت

درخت زندگی میراث مانده از  رد کردنسازوار ،  یهاصورتمدرن با نفی  یهاسازه.  دهندیمتقلیل  " هاانهیمورو همگون  استانداردشده

معماری کارکردی بازنمایی و حتی تشدید  ". در تحلیل نهایی  کنندیم یبندسرهمعصر گوتیک ، بلور مرگ منعکس در احرام مصر را 

  ". اندشدهمیتقس شانیانتزاعمردمانش توسط اثر هنری  "است که  "یخزده جهان خودکار  سرشت

وازی تکنیک بورژ . شودیمتحریک  با طبیعت ترهماهنگات مناسب کیرمانت دلواپسی واسطهبهه اول نقد بلوخ از تکنولوژی مدرن در درج

همچون ارتشی که کشوری متخاصم را فتح  ": این تکنیک  کندیمقرار مناسبات خصمانه بازار حفظ و بر هیپاهمروابطش با طبیعت را 

کلی  " 11انعکاس " مثابهبهتکنیک  یدارهیسرمامفهوم  " مؤالف. همچون متفکری از مکتب فرانکفورت ، " ردیگیمدرون طبیعت جا  کندیم

الفت با مخمعنای دقیق کلمه نیست اما در  به کیتکن. این نفی "با طبیعتارباب و بردگی  "، یک نسبت شناسدیبازم "12 میل به استیلا

، یک گسترش تکنیکی به همراه همکاری با طبیعت  ردیگیمقرار  " 13اتحاد فناورانه "نسبت به گونه اتوپیایی موجودیتش در جوامع مدرن 

 یهشیهمکه ) مانند  یبندصورت – " شودیمآزمایشگاه طبیعت فهم  مقبرهدر همچون رهایی و انتشار مخلوقات غنوده  "، تکنیکی که 

 .  شدهگرفتهبلوخ بدون ارجاع به منبع ( از والتر بنیامین قرض 

طبیعت ، مفهوم کیفی از جهان طبیعت الهام  کیرمانتاز فلسفه  ماًیمستقخواندش ،  "گرا  بومستیز -پیش " توانیماین حساسیت که 

فراموش کردن امر سازواره  " به ما در است که همراه با آن ارزش مبادله و محاسبه تجاری،  یدارهیسرمابرآمدن بنا به نظر بلوخ  . شدهگرفته

. گوته ، شلینگ ، فرانس فن بادر ، یوزف مولیتور و هگل برخی  رساندیمیاری در طبیعت موجود  " معنای کیفیاز دست دادن  "و  "

 دهندیمتوسعه  ،واکنشی به این نادیده انگاشتن و سهو عنوانبهاین بازگشت را  کهیطوربهنمایندگان بازگشت به امر کیفی هستند ، 

طبیعت  کیرمانتدر وحدتی یکتا  فلسفه  دیکوشیمبلوخ  چراکهنبود ،  بر خطا "مارکسیست شلینگی  " عنوانبههابرماس در نامیدن بلوخ 

 .  کند یبندمفصلو ماتریالیسم تاریخی را 

                                                             
10 the images-of-wish 
11 reflects   
12 domination,   
13 technical alliance 



آلمانی  کیرمانتمتفکران  کارانهمحافظه یهادهیامخالف  یاشهیر صورتبهحتی اگر  –بود  شلینگ به مذهب مشترک باعلاقهبلوخ همچنین 

اتوپیایی محض را  مؤالفانشچراکه برای  کندیمآگاهی پیش نگرانه ، مذهب جایگاه ممتازی را اشغال  یهاصورتباشد . از میان تمامی 

رای ب – گذاردیمکه مذهب به آن صورتی که بلوخ بر آن صحه  شودیموشن با این اوصاف ر و امیدی مطلق . نقصیب، اتوپیایی  سازدیم

است . این مذهب قلمرو خدا بدون خدا است ، که آفریدگار جهان تکیه  14یک مذهب خدا ناباور – اشموردعلاقهاز تناقضات  یکیدراستفاده 

تصور  کهآنخدا ناباوری کمتر از :  کندیم نیگزیجا " 15تمثیلی دمکراسی "در بهشت را سرنگون کرده و آن را با  اشییفرمانروازده بر تخت 

 ."ناباوری بدون میسیانیسم هیچ جایگاهی ندارد مذهب را دارد : خدا فرضشیپهمان  چراکهدشمن اتوپیای دینی است ،  شودیم

توسط نسخه سطحی از روشنگری  شدهمنتقل "یاس بد  "، ناباورش را از هرگونه ماتریالیسم مبتذل  بلوخ تمایل دارد مذهب خدا حالنیدرع

قاطعانه  صورتبهو آموزه سکولاریسم بورژوایی ،  –) روشنگری (   Aufklärungدر برابر   نامدیم) شبه روشنگری (  Aufklärichtکه  –

این مذهب را با منتقل کردن به درونماندگاری محتوای  کوشدیممخالف نیست بلکه  اندیشه آزاد یهاظرافتجدا کند . این کار با و بسنده 

اولیه کتاب مقدس ) که یادآور  سمیکموننهفته است : از  سمیکمونایده  یهاشکلکه در زیر اکثر  یانهیگنجمیل مذهبی حفظ کند ، 

هزاره گرای یهودیان هزاره ) آلبینیانسیان ، حسودیان ،  سمیکمونرهبانی یوآخیم دی فلور و  سمیکموناست ( تا  نانینشکوچ یهاسمیکمون

 یقولقلن، آناباپتیستها ( . در توضیح حضور این سنت در سوسیالیسم مدرن ، بلوخ در بخش یوآخیم دی فلور کتابش با آوردن  هاتابوریتیان

ردش به گ هاست که مردمان شادمان یاتازهانسان جام مقدس  یخودآگاه ":  کندیم یریگجهینتن مغرضانه از انگلس جوا شدهشناختهکمتر 

را شادمانه در این آخرین  مانیهایزندگ وجام مقدس شویم ، برایش شمشیر بکشیم  یهاهیشوال... این وظیفه ما است که  شوندیمجمع 

  "به خطر اندازیم .  رسدیفرام جنگ مقدس که به دنبالش حکومت هزارساله آزادی

 تنهاهن،  از گذشته است ماندهیباقاتوپیایی  یهاسنتاث اش از بخشی از میر و به همان اندازهمنبع برای مارکسیسم بلوخ  نیترمهماین 

امل که ش –ز تاریخ انسانیت روزانه و تصورات مطلوب ا یاهایرؤاز تمامی اتوپیای اجتماعی از توماس مور تا فوریه و ویلهلم موریس ، بلکه 

است که  یاهزارسالهانسانیت ، خودخواهی  "دشمن قدیمی  ". خصم بلوخ  شودیمکه در کتاب مقدس و تاریخ مسیحیت آمده هم  ییهاآن

 .  به درون کالاها هاانسان، مسخ و دگرگونی تمام چیزها و همه  "شده است  یهرزمانبیشتر از  یدارهیسرمااز هنگام پیروزی  "

آینده راه  یهاافق، دانش واقعیت ، شناخت فعالی که به سمت  آوردیمرا به ارمغان  یاتازه) آموزه امید (   docta spes مارکسیسمی که

 مارکسیسم از روند و امکانیت –که محتوایش مخالف تصاویر مطلوب اش از جهان موجود است  –. برخلاف اتوپیای انتزاعی گذشته  دیپویم

 .  ردیپذیم: قدردان از این وساطت واقعی ، ظهور اتوپیای انضمامی را  کندیمعینی حاضر در خود واقعیت آغاز 

را با  "موجود  واقعاًسوسیالیسم  "( ، بلوخ 0390تحسین کردن اتحاد جماهیر شوروی در آن زمان ) پیش از  رغمیعلباید گفت ، در پرانتز 

فلسفی او   نظام باقی ماند ، تصویر مطلوبی که هنوز متحقق نشده است . ناتماماین اتوپیا در نگاهش همچنان  –وپیای انضمامی خلط نکرد ات

 .  "فعلیت یافته وجود  "موجود قرار داشت ، و نه بر پایه مشروعیت بخشی عقلانی هرگونه وضعیت  –هنوز  –یکسره بر اساس مقوله نه 

را  اشیانقلاب نقش توانستینمانکار شود : مارکسیسم  اشیعلماتوپیا برای بلوخ به این معنا نبود که خصوصیت  مثابهبهیم تعریف مارکس

بازی کند . بنا به بیانی که بسیار مشهور  اپردازیرؤتخیل و هشیاری ، خرد و امید ، دقت در جستجو و شیدایی  ریناپذییجدابدون وحدت 

حتی اگر میانشان سلسله مراتبی واضح وجود داشته  اندیضرور وهرد – شدیمادغام  ستیبایماری در مارکسیسم شد ، سرما و گرمای ج

علمی برای خلاصی  یهالیتحلمارکسیسم که نیازمند مثل  قاًیدقوجود دارد ، در خدمت آن است ،  حاضرباشد : سرمای فعلی برای گرمای 

 است .  یافتن از انتزاع و ساختن اتوپیای انضمامی

کنش امید در امر نو ، در تحقق  یعنی ،  خواندشیم " جوزهیست ینیبخوش "بلوخ  است که یزیآن چ بخشالهاممارکسیسم  "روند گرم  "

 دهدیمز تمی "سطحی باور به خودکارگی پیشرفت  ینیبخوش "و  جوزهیستمیان امید  صراحتبه جوزهیست ینیبخوش حالنیدرع اتوپیا .

 کندیمکر حتی ف شود ، بلوخ تبدیلبه افیونی تازه برای مردمان  گرایش دارد خطرآفرین ناراست ینیبخوش اینکه این شکل از توجه به با.

                                                             
14 atheistic   
15 mystical  



ناشی از  شدن و حیرانی زدهشگفت،  اقعیتاز و نگراندلبرای بدبینی  بهتر از این ایمان سطحی و کور به پیشرفت است . بدبینی اندکی "

 .  گذاردیم دیتأکامید اتوپیایی  "خصلت تضمین ناپذیر  ". او همچنین بر "است  ترآسان مراتببهو فاجعه  ینینشعقب

ن عقیده ای انیبابکتاب را بلوخ  – " میکنیمزندگی ما همچنان در پیش تاریخ انسانیت  " –مشهور مارکس  یبندصورت ی ازبازتفسیردر 

 موطن است .،   ,Heimatیمعنادار طوربهآخرین کلام .  بردیمبه پایان  "و خواستگاه در آغاز نیست بلکه در انتها قرار دارد  مبدأ "که 

 زا اصل امید یکی از اندک فلاسفه نادر زمانه ما است که هرگز مؤالفکه  دیگویم،  اندیشمندان قرن نیترنیبدبآدورنو ، یکی از  تئودور

 سلطه دست نکشید .  مراتبسلسلهاندیشیدن به جهانی بدون 

          


