
 

  )١٩٨٢ال ـ يون سوسيسیس ـ ادیورنر پار(تلر و آلمان ها يه
 یست فرانسويخدان مارآسیآلمان شناس و تار" ر آنجلی  یپ"نوشته 

 

  روحانيونزنان و 
 در نظام هيتلری

   راه تودهی برارخواهيرضا خيترجمه عل 
  

ده نياز داشت رایش به زاین. زن تنها به مثابه مادر احترام داشت. ها عميقا ضد زن بودند نازی
 داشتند، زیرا هيتلر نمی توانست آنقدر صبر کند که جمعيت چند همسریها حق  اس.و اس

برای تحقق برنامه فتح جهان، هيتلر نياز به مردمی خرسند و .  ميليون برسد٢٠٠رایش به 
فرمانبردار داشت آه بی شمار سرباز، تكنسين و آادر برای در چمبره گرفتن توده مفلوك در 

است و باید بسيار زنانه باشد؛ نه ظاهر " آرامش مرد جنگجو"زن همچنين . ارش بگذارنداختي
هيتلر آه از روشنفكران هراس داشت و . مردانه بخود گيرد و نه به آارهای مردانه بپردازد

  . برایش سخت تر بود" فاضل ماب"آرد، تحمل زنان  آنان را تحقير می
امه و اساسا مردانه جایگاهی اندك داشت و وجودش در این جامعه پدرساالری، خودآ" حوا"

. ولی سرنوشت زن در این جامعه همانند سرنوشت توده مردم بود. تنها برپایه مرد معنا داشت
شمار مادرانی آه . پرستيد با وجود خواری و تبعيضی آه محكوم به آن بود، هيتلر را می

در پهنه نبرد به خاك افتاده است آم " هيتلر و ميهن"سربلند بودند یك یا دو فرزندشان برای 
  . نبود

" سازمان دختران. "های نازی زنان و مردان را از آودآی در حلقه گرفته بودند البته سازمان
این فدراسيون دختران . صدها هزار دخترك و نوجوان آلمانی را زیر پوشش خود گرفته بود

ساخت، با روحيه نازیسم  راهم میآرد، سرگرمی و تفریحشان را ف جوانان، آنان را جمع می
. آرد داد و برای بزرگترها هزاران شغل خوب و با درامد مناسب فراهم می پرورششان می

های نازی این فدراسيون هم توانست خمير انسانی را آنچنان  همچون بسياری دیگر از سازمان
  . خواست شكل دهد آه خود می

! آامال برعكس. روح اننقادی انجام نمی شدالبته هيچ آاری برای بيدار آردن و گستردن 
های یهودستيزانه و آمونيسم ستيزانه پرورش  همين آه والدین این دختران آنان را با پيشداوری

ها را دشمن خونی آشور خود بشمارند و  داده بودند آافی بودند آه آنان یهودیان و مارآسيست
است و بشریت و بيگناهان را نجات خواهد ای را ببينند آه ظهور آرده  در هيتلر آن امامزاده

  . داد
هيتلر آه روانشناس خوبی بود اعالم آرد مجرد خواهد ماند تا با سهولتی بيشتر قلب تسلی 

. پوشيده ماند" اوا براون"برای مدت طوالنی روابط او با . ناپذیر پيردختران را بدست آورد
ی را دید آه با دیدگان نم زده و پرشور های آن دوران نگاه آرد تا چهره زنان آافيست به عكس
به گفته او . آرد مردم را اعالم = هيتلر در نبرد من حتی معادله زن . دهند به هيتلر سالم می

این هر دو به صاحبی نياز دارند آه آنان را زیر سلطه بگيرد و آنان بتوانند خود را در اختيار 
  . او قرار دهند و تسليمش شوند

. های پایانی جمهوری بهبود یافته بود ها نسبت به سال ندگی بسياری از آلمانباید افزود آه ز
های شگفت انگيز پياپی آه پس از برآمد هيتلر بدست امده بود به  زمينه آماده بود آه آاميابی

  . این مرد الهی، به نبوغ پيشوا نسبت داده شود



 

 جریان ضعيف پایداری وجود های اجتماعی در ميان زنان نيز ها و مقوله همچون دیگر گروه
" ليزلوت"آاتوليك و " اوا ماریا بوخ. "داشت آه شهدا و قهرمانان بسيار را در راه مبارزه داد
  . هرمان آمونيست تجسمی از این زنان قهرمان بودند

  
       

  نهادهای اجتماعي
  . آردبرای تعيين تناسب دقيق نيروها باید نخست برخی نهادهای اجتماعی را آوتاه بررسی

  
  آليسا و رایش سوم

  
 تر آن است  عادالنه. آیا آليسا یك صدا و با قدرت دربرابر نازیسم ایستاد؟ تایيدش آسان نيست

ایستاد آه به دالیل گوناگون و غالبا در نكاتی " خدمتگزاران خدواند"آه به احترام آن دسته از 
رای نمونه از مداخله ب. های رژیم نازی ایستادند خاص با شجاعت دربرابر جنایتكاری

توان نام برد آه قتل بيماران و عقب ماندگان ذهنی را  در مونستر می" آنت گالن"آاردینال 
اگر او اعدام شود ما باید در سوگ "گوبلز مانع از بازداشت وی شد و نوشت . محكوم آرد

آيش خون بنوبه خود نژادپرستی، " آليسای توبه آاران"شورای پروستان " . وستفالی بنشينيم
ها و یهودیان اعتراض  به نابودسازی رنگين پوست" واروم"و خاك را تقبيح آرد و اسقف 

بسياری از مسيحيان صادق، نمی توانستند ریاآاری رهبران نازی را تحمل آنند آه . آرد
های انسانی را تباه  آشيدند و شریف ترین احساس ها را به آثافت می متعالی ترین واژه

  .آردند می
 رهبران عالی آاتوليك و پروتستان همواره برخوردی پيگير و بی نقص در این مسایل ولی

های  هایی مشابه اندیشه درواقع برای آنان نيز دشوار بود آه خود را از پيشداوری. نداشتند
دیدند آه عليرغم  آنان در هيتلر مدافع ميهن و نظام اجتماعی را می. ها خالص آنند هيتلری
نژادپرستی یك خلق را تباه آرده بود و از جمله مومنان و آشيشان . تایيد بودهایش قابل  ضعف

شود  برای نمونه برخی باور داشتند آه ساختار روانی یهودیان طوری است آه موجب می. را
هر چند حاضر نشد انجيل را قربانی " فورهابر"آاردینال . آنان تحقيرآننده امور مقدس باشند

 ولی معتقد بود آه یهودیان با نپذیرفتن عيسی مسيح و به صليب آشيدن ایدئولوژی نازیسم آند،
اصال عيسی برای تحقير این مردم بود آه در . او دیگر رسالت الهی خود را از دست داده اند

لسينگ از سده هيجدهم اندیشه ای مشابه را مطرح آرده . ( ميان آنان چشم به جهان گشود
 معتقد بود آه توبه و تشرف به دین مسيح دارای قدرت نوزایی "فورهابر"با اینحال .) بود

او به همراه دیگر اسقفان از . است و آب مطهر تعميد، گناهان تازه مومنان را پاك خواهد آرد
نزدیكی آه ميان آليسا و نازیسم . آرد آرد و حتی از آنان مراقبت می تازه مسيحيان دفاع می

ضدیت با ليبراليسم و مارآسيسم وجود داشت نمی بر سر احترام به مالكيت خصوصی و 
ای خود را  توانست پایدار باشد چرا آه روشن بود آليسا سرانجام ناگزیر خواهد شد اصول پایه

به رهبری اسقف پروتستان مولر از " مسيحيان آلمان"نيز قربانی آند، همچنان آه جریان 
  . یهودزدایی آامل مذهب دفاع آرد

ت تا مسيحيت را از قلب مردم ریشه آن آند و در این شرایط آليسایی رایش سوم سماجت داش
 روزبروز ها یناز. آه مدام در آزار و پيگرد بود نمی توانست دیگر مدافع رایش سوم بماند

 "یرقيب"آنان حاضر به پذیرش هيچ . آردند  میخود را تحملی ورای سخت تر وجود قدرت
 ویژه و مراسم ها آیين، پيشوایانها،  با اسطورهی اخود مذهب تازه ی نبودند و از ایدئولوژ
ها نگرانی خود را   با نازی١٩٣٣با وجود توافق ژویيه " پی یازدهم" پاپ .خود ساخته بودند

برعكس " پی دوازدهم"اما جانشين او . پيمود پنهان نمی آرد از مسيری آه رایش سوم می



 

د و خواهان هماهنگی مرآزیت مراقب بود آه هيچ برخوردی با حكومت جدید پيدا نشو
  . آاتوليك با حزب نازی بود

.  مخالف است”آاتوليسيسم سياسی"هيتلر بنوبه خود مدعی بود آه نه با مذهب بلكه تنها با 
با اینحال آليسا زیر . پيشتر هم گفتيم آه هيتلر هيچگاه آليسای مسيحی و رومی را ترك نكرد

ها  ها و مومنانی بود آه خواهان حفظ آیين از آشيشحكومت بدنبال بسياری . فشار و پيگرد بود
و این درشرایطی بود آه در باالی سلسله مراتب آليسا ضدیتی . و نهادهای دلبسته خود بودند

نازیسم این . با نازیسم وجود نداشت، زیرا فاشيسم دشمن شماره یك سلسله مراتب نبود
و دشمن نظم مورد خواست مشيت شایستگی را داشت آه سازش ناپذیر با آمونيسم بی خدا 

های او را دربرابر  و اسقف" پی دوازدهم"به احتمال قوی توضيح رفتار . الهی جنگيده بود
ها را  به این باید گرایش به اقتدار و شوونيسم برخی از اسقف. توان فهميد نازیسم از اینجا می

زه با دیكتاتوری خونين از سوی دیگر روحانيانی بودند آه جان خود را در مبار. نيز افزود
آشيشان دیگری نيز بودند آه با قربانيان سرآوب و نژادپرستی همدردی و پشتيبانی . گذاشتند

  . آردند می
آنانی را آه جنایت "ها برضد هيتلر، آاردینال فولهابر  یك ماه پس از شكست تبانی ژنرال

م را به هرج و مرج و پيروزی آنان مرد. محكوم آرد"  ژویيه تدارك دیدند٢٠نفرت انگيز 
 به هيتلر ایمان ١٩٣۶ نوامبر ۴بلشویسم سوق نمی داد؟ رئيس آليسا اعالم آرد آه در مالقات 

خداوند آه شاه آشی و رئيس ) از ده فرمان(با اشاره به پنجمين فرمان " فولهابر. "آورده است
ها از خداوند  رتهمه قد"آشی را محكوم آرده بود آودتا عليه هيتلر را محكوم آرد، چرا آه 

وی به هيچ روی نپذیرفت حقی بنام مقاومت وجود دارد و از سربازان و آشيشان ." است
  !خواست آه سرنوشت جنگ هر چه باشد وفادار و پایدار بمانند می

ها باید به خودداری شجاعانه آشيشان در دنباله روی از اسقف مولر در  در ميان پروتستان
آنان به بازداشت هفتصد تن از آسانی آه دیكتاتور را . اره آرداش" آليسای مسيحيان آلمان"

با . آردند و حبس آنان در یك اردوگاه آار اجباری در نيمولر اعتراض آردند محكوم می
ها  بسياری از آلمان. ای پيگير را به خود نگرفت اینحال این موضع شكل یك مبارزه توده

آردند آه در نازیسم ایمان  د و تصور میآردن همچنان در حسرت ایمان مذهبی زندگی می
  .  تواند خالیی را آه براثر مسيح زادیی بوجود آمده بود پر آند ای یافته اند آه می تازه
هيتلر خود را همچون فرستاده و آوشيدند این توهم را زنده نگاه دارند و  ها هم می نازی
ما "گوید  ر آلمانی بدرستی میتاریخ نگا" فون آلمپير". آرد ی میمعرفی گزیده مشيت الهبر

های مخالفت با سكوالریزاسيون در نظر  باید نازیسم را همچون یكی از نيرومندترین جنبش
های  گيریم؛ سكوالریزاسيون در معنای رهایی فزاینده فرد در چارچوب دولت و جامعه از یقين

ئولوژی نازیسم های وهم گرا، روحيات محافظه آار در اید روان." وهم آلود، سنت و مذهب
  . پيوستند دیدند و به آن می انتقام سنت و مذهب را از خرد و خردگرایی می

است و اسير " آلمانی"َشناختند آه  برخی برای این شبه مذهب نازیسم این امتياز را می
ها را دربرابر خداوند موعظه   مسيحی نيست آه برابری همه انسان–انسانگرایی یهودی 

های مسيحيت نابخردانه، روح  رو آه دیدگاه آرد نه آن  مسيحيت مبارزه مینازیسم با. آند می
نازیسم . گرایانه و ماورا طبيعی بود بلكه از آنجهت آه رقيبی را نمی توانست تحمل آند

خواست ایمانی را آه بر پایه عشق و برابری قرار داشت با مذهبی دیگر جایگزین  همچنين می
انحصار طلب، نخبه گرا و بریده از همه پيوندهای یهودانه باشد آند، مذهبی آه ناسيوناليست، 

 .و آزاد از هر گونه اخالق بتواند مفاهيم و اقدامات حزب نازی را توجيه آند


