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  چكيده
بشر در مسير اخالق پيموده است، نـه فراينـد تكـامليِ     تاكنون راهي را كه نيچه

و مسـبب سرنوشـت    ي انسـان ديرپاترين خطاها ةمثبت و ارزنده، بلكه تاريخچ
كـه ميراثـي تـاريخي و     ،را اخـالق  ،از اين رو .ددان مياو  انگيز هولناك و هراس

 ،از نظـر او  .كنـد  مـي شدت نقـد   بهشد،  براي بشر تلقي مي ارزشمنددستاوردي 
ـ  ،از وجود او پرسشتمامي ابعاد زندگي بشر، حتي  و  سـت ها ثير ارزشأتحت ت

نيچـه   .سـت ا  پديد آوردهانسان را براي  ييها ها و بحران كشمكش ها اين ارزش
 ،البتـه  .شـمارد  را مردود مي ي اخالقيها نظام ةنامد و هم خود را ضد اخالق مي

عمـل   ةبنياد حقيقي اخالق را بيابد، جايگاه و نحـو  دخواه مياو در نقد اخالق 
دادن بـه انجـام   كـه او را   ،را  انسـان   گـذاري  ارزش سازوكارو  ،آن را شرح دهد
ـ گر ويـران اظهارهـاي  در پس تمـام   .تشخيص دهد ،ددار ميوا افعال اخالقي  ةان

او قصـد  ؛ پارچه وجود دارد نو و در عين حال يك اي هنيچه طرحي جديد و ايد
ه اسـت  كـرد را به نقد كشيده و ويـران   ها آن هايي كه نظام چون همندارد نظامي 
نگاه منفي نيچـه بـه    ،در اين مقاله .نو ابرانسان است ةمظهر اين ايد. بنيان گذارد

كنـد،   ميكه به اخالق وارد انتقادهايي ، در پرتو را منزلت اخالق در تمدن غرب
  .كنيم ميبررسي 
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  مقدمه. 1
ـ  بـيش  ،فيلسوف آلمـاني  ،)1900- 1844(ويلهلم نيچه  فردريش ضـد اخـالق    يفيلسـوف ر ت

نيچه نه  ؛ددان ميانتقاد از اخالق  را هاي خود ترين نوآوري او يكي از بنيادي. شود شناخته مي
اخالقي، بلكه با  جويي و نه براي ترويج بي چون انساني غيرمسئول و يا از سر بيزاري و لذت

قـرار  حاكم در اخالق ر جهت تخريب بنيادهاي فكري تالش خود را د برترالهام از آرماني 
متوجـه تمـامي    بلكـه نقـد او   ،نيسـت  يدر پي بدنام كردن اخالق يا باور خاصـ  او. دهد مي

ل نمايشـي را كنـار   يد فضاخواه مياو مدعي است كه . ي حاكم استها و فضيلتها  ارزش
  .بازگيرد آنو دستگاه سنگين و رنگين آن را از  فندكتحركي آن را روشن  ، جمود و بيندزب

 و البتـه  ؛نتايج عمل و نيت فاعـل  :ندنيچه معتقد است كه احكام اخالقي مبتني بر دو امر
را  العمـ اتـوانيم نتـايج    نمـي  بنابراين، ؛ما به آينده علم نداريم ،از نظر نيچه. ندمردود هر دو
يابـد و چيـزي    هرگز پايان نمي ها علت ةاما سلسل ،شايد بتوانيم نتايج آني را بشناسيم. بدانيم

منفي تبديل شود  ةمدت به نتيج بلندشود ممكن است در  مي تلقيخوب  اي  هكه در ابتدا نتيج
)Brobjer, 2003: 64(.  ـ  فقـط  نـه  گروهي كه ةدر تحليل عقيد ،چنين هموي  عمـل  ةنتيجـ  رب

دهنـده   انجـام وقتـي عامـل    :گويـد  كنند، مي در فعل اخالقي تأكيد مي اوبر نيت  بلكه ،فاعل
 ، تصـميم او بـراي اجـراي آن عمـل    ردهاي پنهان عمل خويش نـدا  آگاهي روشني از انگيزه

در مقايسه با غريزه و تفكر ناآگاه، سـطحي و   ،ولي تفكر آگاه ما. يستگاه كامالً آزادانه ن هيچ
 ،هاي هيچ فـرد ديگـري را نـداريم    تنها توان تشخيص انگيزه نهما  ،بنابراين ؛اهميت است بي

گوييم و  ما به خودمان نيز دروغ مي. هيمدهاي خود را تشخيص  توانيم انگيزه نميبلكه حتي 
  ).ibid: 69( ترين دروغ ماست اين رايج

و  ،شناسي شناسي، تاريخ، قوم شناسي، جامعه كار اخالق به آگاهي از روانآش نيچه در نقد
شـناختي او   دستاوردهاي روان ،شك بي. است مجهز زيادنيز هوش و ذكاوت ذاتي و اشتياق 

هـاي   ظهـور و تـداوم نظـام    ةنحـو  خواهد علمي مي يروشبر اساس  وي .آور است شگفت
ـ  ميخود را نخستين كسي  او. اخالقي گوناگون را شرح دهد د كـه بـه اخـالق حملـه و     دان

  ).Cameron, 1999: 75(كاستي آن را آشكار كرده است 
  

  آزاد ةاراد .2
را از شـوپنهاور   وي ايـن مفهـوم  . اسـت  »اراده« نيچه به يك اعتبـار فلسفة مفهوم محوري 

 ةهمـ  ةسرچشـم همـان  بر عالم حـاكم اسـت و    يجهاني خبيث ةگيرد كه معتقد بود اراد مي
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شـرور   ةهمـ  ةريشـ وجود ندارد و ختي ب خوشچيزي به نام . انسان است پايان بيي ها رنج
تسـليم شـدن در برابـر    . زندگي است ةارادشوم يا به تعبير شوپنهاور  ةارادبري از آن  فرمان

خـود را   نوعـان  داري هم يا دوست اين اراده خطاست و بايد با توسل به هنر يا پارسامنشي
 بي بـا عنـوان  نگريسـت و كتـا   مـي نيچـه شـوپنهاور را چونـان مربـي     . رها كرداز تأثير آن 

ي ها را در مواجهه با جنبه شوپنهاوروي صداقت و شهامت . نوشت شوپنهاور چونان مربي
 ةجامعـ او از  فتنپـذير ن اسـتقالل شخصـيت و تـأثير    ،چنـين  هم. ستود ميبد و سياه جهان 

با ايـن تفـاوت    ؛كرد ميييد أت را ستايش و نظر او در باب تبعيت عقل از اراده را فيلسوفان
 قـدرت را در ميـان    ةاراددر حـالي كـه نيچـه     ،زندگي مطرح است ةارادكه در شوپنهاور 

كند كه چرا از زندگي روي برگردانـده و بـه    ميالبته نيچه بعدها شوپنهاور را نقد . آورد مي
جهـان را نمـود    ،ها ليستئابرخالف ايد ،نيچه .زندگي آري گفتبايد به  ؛فته استگآن نه 
قدرت در حالـت   ةارادجهان پندار نيست كه . داند نمياز جهان  يالطبيعي برتر ماوراءمبدأ 

قـدرت خـود را    ةجهان يگانه و در حال شدن است و اراد. آن وجود داشته باشد ازبريني 
خواست قدرت حقيقت درونـي عـالم را    ،بنابراين. كند ميچيز آشكار  همهبر در همه جا و 

 ةهمـ كـه آن را منشـأ    ،گيـرد  مـي اگرچه مفهوم اراده را از شوپنهاور  نيچه .دده ميتشكيل 
و مصـدر نيـروي    را مبـدأ بـرخالف او اراده   سـت، دان بدبختي بشر مي ةسرچشمها و  بدي

در را  چه آن و معتقد است كه بايد شرايط آزادي را فراهم كرد تا اراده بتواند داند ميانسان 
كـه اجـازه    دانـد  مـي ترين مانع اين امكان را اخـالق   مهموي . به فعليت درآورد توان دارد

آزاد مـردود   ةاز نظـر نيچـه مفهـوم اراد    ،به هر حال. د تمايالت انساني شكوفا شودده مين
 يآزاد از نظر او مفهوم ةاراد. ني دربند بودن و اسارت اراده نيستولي اين امر به مع ؛است

هـدف از   ،از نظـر او . اسـت  مطـرح شـده   متغير جهانِ گناهي بي مقابلكه در است جعلي 
 هـا  آن داوري كرد و ها انسان ةبتوان دربارآزاد اين است كه  ةاراد مفهوم ساختن و پرداختن

  ).Geuss, 1997: 5(را كيفر داد 
  

  »خود«تلقي نيچه از  .3
شاعر يونـاني قـرن پـنجم پـيش از مـيالد،      ، )Pindar( پيندارقاعدة نيچه در آثار خود به اين 

و عنواني كه براي شرح حال خودنوشت » هماني باش كه هستي«گويد  ميكند كه  مياشاره 
ايـن  . »هسـت  كـه  شـود  يمـ  يهمان يكس چگونه«: گزيند گوياي همين معناست برميخود 

صـورت اتفـاقي هسـتي،     بـه در حـال حاضـر    چـه  آن كه از كند ميقاعده به شخص توصيه 
سمت طبيعت واقعـي و    بهتعبير نيچه  بهات در آينده، يعني  واقعيسمت حالت برتر وجود  به
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طبيعـت  ضـد  و عناصـر   ناشي از طبيعت در آثار نيچه عناصر. ات حركت كن واقعي» خود«
طـوري كـه    بـه  ،محل بحث قرار داده اسـت  )self( »خود«او را از  اين امر تلقي .وجود دارد

و در مقابل گروهي تلقي او  اند هدانست نما متناقضنامنسجم و » خود«برخي تلقي او را از 
در ميـان  . انـد  دانسته نما رمتناقضيغمنسجم و با اذعان به پيچيدگي و ابهام آن، ، آنرا از 
تلقي . ندارد» خود«ساني از  نيچه تفسير واحد و يكگويد كه  ميرابرت ماينر  دوم، گروه

 نخستين توصيف از اين چهـار سـطح در  ؛ است فاوتچهار سطح مت شامل» خود«از  او
  :آمده استشوپنهاور چونان مربي 

يـا   دادنـي  شـود كـه آمـوزش    ميآن چيزي  ةهمشخص كه شامل » خود«ترين  راسخ .1
  نيست؛ دادني شكل
  ؛خواند مي )ego( »خويشتن«يا » من«و عاليق خودآگاه شخص كه نيچه او را  ها  انديشه. 2
  ؛آرماني يا برتر شخص» خود«. 3
 :Miner, 2011( كه بسـيار برتـر از اوسـت    شخص »طبيعت واقعي«يا » خود واقعي« .4

337-338.(  
داريم؛ م اي هآموخت چه آن هويتي كه فارغ از :ند ازا عبارت» خود«به بيان ديگر، اين چهار 

 اي و سرانجام هويـت واقعـي   ؛ي كه آرزويش را داريم»خود«داريم؛ » خود«تصوري كه از 
را در سخنان نيچه از هـم  » خود«از نظر ماينر، اگر اين چهار . آن آگاه نيستيماز كه داريم و 

نيچـه در عـين حـال معتقـد     . منسجم خواهيم ديد »خود« ةمتمايز كنيم، سخنانش را دربار
دنبال غلبه بر آن و نـابود كـردن آن اسـت و همـواره سـرزنش       بهكه اخالق ي »خود« است
يـا  » خـود «اين حاصل انگيزش وجود ندارد و هيچ عملي نيست كه  ،به هيچ روي، شود مي

تنهـا  » خـود «تـوهمي اسـت،    ي»خـود «اخالق مبتنـي بـر   ). 295: 1389نيچه، ( باشد نفس
هـاي   جـايي كـه غريـزه    ؛شـود  اي است كه نمايش زندگي اخالقي روي آن اجرا مـي  صحنه

 ينهاد همبه اين معنا  »خود«در حالي كه از نظر نيچه . جنگند متخاصم تا پايان كار با هم مي
و » خود« مطلقِ واسطگي وقتي بي. تواند محرك هيچ عملي باشد مفهومي بيش نيست و نمي

ترديد محل ، هر چيزي كه انسان با اين نام به آن تشخص بخشيده ودشوحدت آن تضعيف 
  .)84: 1389واتيمو، ( شود مي

يـك از   كـدام ، البته نه نبردي كه بتوان گفـت  ندنبرددر  هاي گوناگون »خود«در اخالق 
كشـند تـا    مـي  عارض ما را به ايـن سـو و آن سـو   تم هاي انگيزه. خودها خود واقعي است

كنيم بلـوغ   كه ما فكر مي ،متعارض هاي نبرد بين انگيزه. عاقبت نيرومندترينشان را برگزينيم
تـرين را   قـوي  گـوييم  انجامد كـه در نهايـت مـي    به شرايطي مييند  هاي اخالقي ما انتخاب
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وجود اوامر اخالقي كـه   .ترين ما را انتخاب كرده است ولي در حقيقت قوي ؛انتخاب كردم
هاي متنوع فرهنـگ مـا نيسـت     شود چيزي جز اليه تضاد در شخصيت ما ميموجب ايجاد 

  ).180: الف1391نيچه، (
اخالق از نظر نيچه نوعي ازخودبيگانگي براي بشر و افتادنش به بيرون از خـويش و يـا   

. انجامـد  تا جايي كه به فراموشـي خـود و احسـاس درمانـدگي مـي      ؛فراتر از خويش است
، شـخص  هاي اخالقي نه حالتي از وجـود  ويژگي ؛است» ديگري«ر اخالق مبتني ب ،بنابراين

در صورتي كه نـاظري   ،گيرند و مي» ديگري«كه اعتبارشان را از  اند در شخص بلكه صفاتي
بـا  » ديگـري « ،در واقع ؛شود ميمنتفي  ها آن بندي به پايو  ملغي ها آن نباشد، ارزشدر ميان 

» ديگـري «اخالق توقعي است كـه مـا از    ،چنين هم. كند رواني مرا متعهد مي يحصار و بند
است » ديگري«چون هميشه اين  ،ضمانتي براي عملي شدن آن وجود ندارد بنابراين، ؛داريم

بودن او  ةفقط فردي كه صاحب قدرت مثبت است و نحو .كه بايد ملزم به رعايت آن باشد
 ةاي همانند آزادي خود را بـه همـ    ق خود و آزاديتواند حقوقي مشابه حقو اصيل است مي

 ،»خود«تصور شخص از ). 83: 1390احمدي و مرادي، ( ببخشد يندكساني كه در راستاي او
طور عمده تحت تأثير خودهاي ديگر اسـت و از نظـر    بهنيز  ،است» خود«كه معيار و مرجع 

شبحي  ؛دهند خودشان انجام مي» من«دهند در واقع براي شبح  انجام مي افراد چه آن نيچه هر
شـود   بـه ايشـان منتقـل مـي     ها آن كه در ذهن اطرافيانشان شكل گرفته و از طريق ارتباط با

  .)84: 1389واتيمو، (
او . امكان شناخت و معنادار كردن هستي براي بشر است ةجدال نيچه با عقل در محدود

كند  مخالفت مي ،گريز آن واقعيتماهيت  سبب به ،گرايي شمارد و با عقل مفهوم را مردود مي
)Cameron, 1999: 73 .(او . كنـد  ندارد و اخالق را به غريزه مـرتبط مـي   تأكيد نيچه بر عقل

. انجام شوداصول و قوانين  اساسبر ها  پذيرد كه عمل بايد به جاي احساسات و هيجان نمي
ضـيلت حقيقـي   گيـرد ف  شـكل مـي   يفضيلتي را كه بر اساس مطابقت رفتار با ايده و بـاور 

 ارزش را بـي ليسـتي  ئاايد ةفاضـل  هاي نامد و مدينه آن را زنداني شدن در عقايد مي ؛داند نمي
خودآگـاهي را اعتبـار نهـايي    چنـين   مهنيچه ). Brobjer, 2003: 64(كند  داند و تحقير مي مي

 تـرين  كـم  درجو كرد كـه  و زندگي كامل را بايد در جايي جست ،از نظر او .داند نمياخالق 
 ،منطق خود، داليل خود، وسايل و مقصد خود ازترين آگاهي را  يعني كم ؛باشدحد آگاهانه 

بـه   ؛اشـد هـا ب  آغـاز ارزش  ةتوانـد نقطـ   دنيـاي آگـاه نمـي   . شـته باشـد  داو سودمندي خود 
انديشي است كه لذت يا معنويت و اخالق يـا هـر    سادهاين . استنياز  »گذاري عيني ارزش«

  ).546: 1389نيچه، (بدانيم امر خاص ديگري از قلمرو آگاهي را برترين ارزش 
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  ها ارزش فرااخالق نيچه در باب ةنظري .4
ارزش نيچه وجود دارد اين است كه  ةفلسفيي كه در ها كم چالش دستيا  ها يكي از تعارض

چرا كـه ارزش خـود ايـن     ،ي اخالقي استها دنبال نقد ارزش بهاو از يك سو مدعي است 
و از سوي ديگر قائل به هيچ حقيقت  )Nietzsche, 1998: 6( ددان ميرا محل سؤال  ها ارزش

با احكـام دينـي    ،كه واقعيت ندارند چيزهاييدر باور به  ،اخالقي نيست و احكام اخالقي را
  ).Nietzsche, 1982: vii. 1( ددان ميمشترك 

ي اخالقـي الزم  هـا  نقد يا بازسنجي ارزش ةبرنام. نيست شدني ين دو مدعا با هم جمعا
مثل مهربـاني و  (شود  ميتلقي  ارزشمنداز يك ديدگاه اخالقي  چه آن آورد بپرسيم كه آيا مي

در  فقـط پـس ايـن برنامـه    . )Nietzsche, 1998: 5( ؟است ارزشمندواقع  به) ازخودگذشتگي
كه  مدعايي يكي : ارزش تمايز قائل شويم ةكه ميان دو نوع مدعا دربار دار استصورتي معنا

. كنـد  ميرا ارزيابي  ها كه آن ارزش  آنو ديگري  كند ميي مقبول جامعه را توصيف ها ارزش
يكـي ارزش در معنـاي   : تـوان ميـان دو معنـاي ارزش قائـل شـد      مـي تمايزي مشابه اين را 

ديگـري ارزش در معنـاي    ؛نـد دان مـي  ارزشمندگروه فرد يا افراد يك  چه آن يعني ،توصيفي
اما اگر نيچه قائل به وجود هـيچ حقيقـت   . است ارزشمندنحو عيني  به چه آن يعني ،هنجاري
  .توان او را قائل به وجود ارزش در معناي هنجاري دانست نمي ،باشدناخالقي 

ي شـده  چالش آشكار ميان اين دو مدعا موجب پيدايش رويكردهاي تفسـيري متفـاوت  
 ةبرخي نيچـه را قائـل بـه حقـايق عينـي دربـار      : كنيم مياشاره  ها آن از اي هاست كه به پار

 انــد دانســتهي اخالقــي هــا ارزش چــون هــم )non-prudential( ي غيرمحتاطانــههــا  ارزش
)Schacht, 1983: 467( .كه معياري خارجي  است اي هگرايان قدرت طبيعت ةاين حقايق دربار

برخي . )ibid: 349( شود ميبراي سنجش هر ارزشي است كه به كسي يا چيزي نسبت داده 
 يرا چونـان بيـان نظـر    هـا  ارزش دوبارةگذاري  ارزشدر مقابل اين نظر معتقدند كه نيچه 

 چـه ين ر،يتفسـ  نيـ بر اساس ا. كه هيچ اعتبار شناختي ممتازي ندارد كند مطرح مي شخصي
ارزش اسـت   يچه دارا آن او نظر از و ستيقائل ن يهنجار يارزش در معنا زيچ چيه يبرا
 انيـ م يداور يبـرا  يا ينـ يع يهنجـار  اريـ مع چيآن ارزش را دارد و هـ  يخاص دگاهياز د
  .ها وجود ندارد دگاهيد

 ،در مقام سنجش اين دو رويكرد تفسيري بايد گفت كه اگرچه التزام نيچه به اين مدعا
محـل ترديـد    ،گـذاري اسـتوارند   غيرمحتاطانه بر نگـرش خاصـي در ارزش  ي ها كه ارزش
يي را بـه  هـا  تـوان پـذيرفت كـه نيچـه ارزش     در آثار او آمـده اسـت، نمـي    بارهانيست و 
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طـراز   هـم را، از لحـاظ هنجـاري،    هـا  آن خوانندگان آثارش توصيه كنـد و در عـين حـال   
  .كند مييي بداند كه انكار ها ارزش

باب  گرايي در ند كه عينيت اخالقي مستلزم واقعا در اين فرض مشتركدو تفسير يادشده 
ي مربـوط بـه   هـا  را گـزاره  هـا  ي مربوط بـه ارزش ها تفسير اول گزاره. حقايق اخالقي است

 هـا  بـاب ارزش  دهد؛ چرا كـه او را در  ميد و تعهد به عينيت را به نيچه نسبت دان ميقدرت 
ي مربوط به ها در حالي كه تفسير دوم گزاره ؛كند مي تلقي گرا تحويل يگرا گرا و طبيعت واقع

را  هـا  باب ارزش گرا در د و رويكردي ضد واقعدان ميرا چونان ابراز نظر شخصي  ها ارزش
ـ  ميدهد و او را نافي هر نوع عينيتي در اخالق  ميبه نيچه نسبت  پـس هـر دو تفسـير    . ددان

ه حقايق اخالقـي از پـيش موجـود را    كنند ك ميمدعيات اخالقي وانمود  ةهمپذيرند كه  مي
نـد؛ يعنـي مـدعيات    دان مـي گـرا   شناخت هر دو نيچه را در گفتمان اخالق. كنند ميتوصيف 

اگـر   ،بنابراين. كذبشان بررسي شود ند كه بايد صدق ودان مييي ها اخالقي را بيان كردن باور
مدعيات اخالقـي بايـد كـاذب باشـند و هـيچ       ةهمهيچ حقيقت اخالقي وجود ندارد، پس 

در مقابـل   ،تـوان  ميالبته . ديگري ترجيح داد لحاظ معرفتي بره توان ب نميمدعاي اخالقي را 
 چرا كه حقايق اخالقي صدق ،اند صادقكه برخي مدعيات اخالقي  اين نظر، قائل شد به اين

  .كند ميرا تأييد  ها آن
تفسير سومي ارائـه شـده    ،باب ارزش ااخالق نيچه درفر ةنظرير از يدر مقابل اين دو تفس

د كه بـيش از  دان مي )conative( كنشي يگذاري را رويكرد ارزشاست كه بر اساس آن نيچه 
از جـنس   چـه  آن از نظـر او  ،چنـين  هـم . كه از جنس داوري باشد از جنس خواستن است آن

انـد   گذاري ارزشواقع قابل  بهافعالي كه  ةواسط هبارزش و خواستني است آن چيزي است كه 
ست و نـه  ها ارزش ةبرسازندگذاري  ارزشرويكرد  ،تر دقيقبيان   به. و مطلوب است ارزشمند

ي هـا  حاصـل رويكـرد   ها ارزش ،بنابراين. است ارزشمندطور مستقل  به چه آن صرف رديابي
عيني  نحو بهتوان  ميرا  ها ارزش ،همه با اين. شوند ميبلكه خلق  ،اند و نه كشف گذارانه ارزش
 دسـت   بـه گـذاري واقعـي    ارزشكه بـا عمـل   اي  شدهي ادعاها آن ارزش فقط. بندي كرد رتبه
اگر حاصل افعالي باشند كه ند، ارزشمندظاهر  بهيي كه ها چيز ةبقي. آيند ارزش واقعي دارند مي
واقع  بهچه  آن از نظر نيچه ،بر اساس اين تفسير. نيستند ارزشمندواقع  بهنيستند،  يارزشواقع  به
  .)Tanesini, 2012: 3( دارد يگذار ارزش نيمستقل از ا يارزش كند يم يارزش ل راافعا

است  ارزشمند چه آن ارزش ،بر اساس آن ،تفسير چهارمي نيز در اين زمينه وجود دارد كه
جـا بايـد تفسـيري     در ايـن . گـذاري آن دارد  ارزش ايداليلي است كه شـخص بـر   ةواسط هب

اي كنيم كسي دليلـي بـر   مينظر داشت كه بر اساس آن وقتي ادعا  را مدداليل غيرشناختي از 
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 آن است كه او نظامي از هنجارها را پذيرفته است كـه انجـام   ايمعنبه  ،فعل دارد انجام دادن
نيچه  ،سيربر اساس اين تف. ظني نباشدفقط  وقتي پذيرش ،دارد؛ البته ميآن فعل را مجاز  دادن

  .)ibid( گرا دانست عينيگرا و در باب گفتمان اخالق  ضدواقع ها توان در باب ارزش ميرا 
در تفسير  چه آن برخالف. توان ترجيح داد مياز ميان چهار تفسير يادشده تفسير سوم را 

وي . تمايل به يك فعل فهميد داليلچهارم آمده است، از نظر نيچه ارزش را نبايد بر حسب 
 فقط ،از نظر او. است نييا خواست داشتني دوستد كه در يك فعل دان ميارزش را آن چيزي 

خـود را   ةارادتواننـد اختيـار    مياند  شناختي روانموجوداتي كه داراي نوع خاصي از ساخت 
ي مسـائل  تنهـاي  بـه تواند  مي )great soul( ساخت شخصيتي نفس بزرگ فقطداشته باشند و 

را خودمدار  ها آن دارند يشخصيت افرادي كه نفس بزرگ ،تر دقيقبه بيان . دشوار را حل كند
كه عبارت  ،تاريخي را ةارادنيچه اين . اند دادهتاريخي را بسط  اي اراده ها آن كرده است؛ زيرا

نامد و معتقـد اسـت    مي )long will( بلند ةاراداست از توانايي مديريت عقالني رفتار آينده، 
  .)ibid: 3( از آن برخوردارند ها اندكي از انسان فقطكه 

  
  نفي وجود حقيقت در اخالق .5

اخالقي وجود ندارد و اعمال  ةچيزي به نام پديد. از نظر نيچه اخالق خالي از حقيقت است
در كـل تـاريخ تحـول    . هاسـت  هست تفسير اخالقـي پديـده   چه آن ؛ناپذيرند امكاناخالقي 

كاررفته در آن خيـاالتي بـيش    بهعناصر مفهومي  ةاخالق، حقيقت هيچ ظهوري ندارد و هم
. انـد  بـازي  انـد سفسـطه   هاي منطق كه به اين قلمرو دروغ كشيده شده صورت ةهم و نيستند

شـود مـا    مي سببهاي اخالقي  است و داوري شده نهادهج ك است كه بنياد آن اخالق بنايي
 هـا  آن تمام وسايلي كه بـا  ،از اين رو. تر شويم خود را مخدوش و دروغين سازيم و ناواقعي

دنياي اخـالق  ). 120: 1373نيچه، ( اند بنا بوده بشريت اخالقي شود از بيخ و بن غيراخالقي
را متنـوع دفـاعي خـود     هايسـازوكار و از طريـق   شود ميحفاظت و لذت شروع  ةاز قاعد

حفـظ خـويش    برايگين و ترسو كه  دفاعي است براي انسان خشم ياخالق سپر. سازد مي
 ،نـوع  نه عشق به هم ؛اخالق است ترس مادرِِ .اي از ناپختگي اوست باور دارد و نشانه  آن به

اخالقـي  هاي  گذاري اي براي ارزش تازه اندازهاي نوع است كه ديگربار چشم كه ترس از هم
. وار از انسان است تفسير مكانيكي و ماشين ةاخالق نشان). 558: 1389نيچه، (آورد  پديد مي

و احساسـات مكـانيكي    ،تصور اخالق از انسان مبتني بر ذهن مكانيكي، واكـنش مكـانيكي  
نام اين برنامـه را  كه اي براي اداره شدن است  نيازمند برنامه اي و چنين انسان مكانيكي است
). 127: 1381نيچـه،  (شده چيزي جـز ماشـين نيسـت     ريزي برنامهانسان . اند شتهگذا قاخال
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فرض آن اين است  پيش و كند عمل ميحيوانات  ةكنند كنترل چون همساختار عملي اخالق 
شناختي اخالق  جانوراگر بخواهيم با دو مفهوم . هاي آهني سودمندتر از آزادي است كه ميله

وحشي و پرورش  حيوانسازي  راموييم كه اخالق عبارت است از بايد بگ ،را توصيف كنيم
سـازي از طريـق آسـيب     تر به معني رام انسان در اين موارد بيش يارتقا. حيوان رام ي ا گونه

تـر   ديـده   آسـيب تر و  ناتوان يكه انسان ،برتر يو انسان اخالقي نه انسان استرساندن به وي 
 ).316- 315: 1389نيچه، (است 

كـه   كنـد  مـي او تصـور   ؛ستنياست كه پذيرفتني  ياخالق ينيچه مبتني بر فرض اين نقد
كوشد انسان را چونان ماشيني هوشـمند وادار بـه    مياخالق چونان قواعد رفتاري است كه 

كه بكوشد به درون انسان راه يابـد و او را از درون   بدون اين ،خاص كند يرفتاردادن انجام 
  .ي كه تنظيم شده است تا رفتار خاصي را انجام دهددرست مانند روبات ؛متحول كند
 ،ويژه در اديان ابراهيمـي  به ،اخالقي هاي تبمكآيا  ؟توان اين تفسير را پذيرفت مياما آيا 

العمـل در خصـوص    دسـتور از انسان دارند و اخالق را چونـان   اي كيمكانيچنين برداشت 
اخالقي تلقـي رفتارگرايانـه از انسـان داشـته باشـد،       ياگر مكتب. نددان مي ها كار ماشين ةنحو
تـر   ولـي بـيش   ؛به نـام انسـان بدانـد    يتواند اخالق را چونان دستورالعمل فعاليت ماشين مي
در باب انسـان دارنـد و   انگارانه  گانهديدگاهي دو ،اديان ابراهيمي ويژه هب ،اخالقي هاي تبمك

ي ها كوشند ارزش مياخالقي  هاي الزام ،ديگر بيان  به. نددان ميمخاطب اخالق را روح انسان 
نگاه او را به جهان تغيير دهند و اين تحول را نه در بـدن او،   ،اخالقي را در فرد نهادينه كنند

  .ايجاد كنندبلكه ابتدا در روح او و در نتيجه در رفتار او 
را كشـف   هـا  آن از حقايق مابعدالطبيعي كـه مـا   اي هنيچه باورهاي اخالقي را نه مجموع

وي بـر آن اسـت   . ددان ميي انسان ختشنا رواناند، بلكه دستاورد  شدهم يا به ما عرضه اي هكرد
بحث او . تفسير مابعدالطبيعي يا فراطبيعي از آن كند جايگزينتا تفسيري طبيعي از اخالق را 

شـناختي   روانتحليـل  : توان به دو بخـش تقسـيم كـرد    ميرا ي باور اخالقي ها در باب نظام
ي واقعـي  هـا      هرديـابي تـاريخي و تبارشـناختي ريشـ     ؛ماهيت واقعي عمل و فعـل اخالقـي  

  .)Morrison, 2003: 657( ي اخالقيها  ارزش
  

  ي اخالقيها نفي نظام .6
از نظـر  . كنـد  نمياخالقي را جايگزين آن  بيهرگز كند، اما  مي نفيرا  ي اخالقيها نيچه نظام

 اي را تـازه ي ها گذشته زمينه را فراهم كرد تا ابرانسان ارزش ي اخالقيها بايد با نفي نظام ،او
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و مظهـر شخصـي آن    سـت كـه برخاسـته از درون زنـدگاني و قـدرت سرشـار او      بيافريند
از قـدرت شخصـيتي   و اند  مايه ميان ها از نظر نيچه اكثر انسان. است ابرانسان ي تازهها ارزش

باشد و قادر داشته كه قدرت شخصيتي بااليي دنبال انساني بود  بهبايد . برخوردارند توسطيم
 ةارادابرانسان كسي است كه در حـد كمـال دسـتاوردهاي    . باشد ها به ايجاد باالترين ارزش

نيچه مصـداق ابرانسـان را معرفـي    . فريندآ مييش را ها كند و خود ارزش ميقدرت زندگي 
توان چونـان قيصـر روم بـا     ميابرانسان نيچه را . گويد مياز امكان آن سخن  فقطكند و  نمي

گوته با ناپلئون و يا خداي اپيكوري روي زمـين دانسـت؛ يعنـي انسـاني      ةآميزروح مسيح، 
انساني كامالً آزاد كه  ؛عين حال بردبار و در ،فرهيخته با مهارت در كارهاي عملي، قدرتمند

  .گويد ميبه زندگي و جهان آري 
الق سروران كه در آن نيك و بد برابر با يكي اخ: گويد مينيچه از دو گونه اخالق سخن 

و ديگري اخالق  ؛واال و پست است و خوبي و بدي نه وصف كردار بلكه وصف افراد است
صـفاتي   ،در ايـن اخـالق  . بردگان كه در آن فضيلت در سودرساني به جماعت ناتوانان است

خـودرأي بـد    و قدرتمنـد شوند و افـراد   ميدردي، مهرباني و فروتني فضيلت تلقي  چون هم
  .شوند ميمرد دانسته  در حالي كه اين افراد در اخالق سروران نيك ،شوند ميشمرده 

براي بردگـي   ،دار روم باستان مورخ نام )Tacitus( تاكيتوس ةگفتكه به  ،نيچه يهوديان را
آغـازگر قيـام اخالقـي بردگـان      ،نـد دان ميخود را قوم برگزيده  اند و با وجود اين شدهزاده 

را آوردند كه از بركـت آن دوهـزار   » ها باژگون كردن ارزش ةمعجز«؛ چرا كه كند ميمعرفي 
و » ثروتمنـد «ش يانبيـا . خطرنـاكي يافتـه اسـت    ةتاز ةجلوسال است كه زندگي روي زمين 

را بـا هـم درآميختنـد و يكـي كردنـد و بـراي        »يحسـ «و » زورگـو «و » شرير«و » خدا بي«
نيچـه اخـالق    ).148- 147: 1373 چـه، ين( بردنـد  كـار  به وار دشنامرا  »ايدن« واژةبار  نخستين

  .ه استلّگذاري آن بر اساس نياز گ كه ارزش داند ميه لّبردگان را اخالق گ
مرزها را رعايت  )اخالق سروران و اخالق بردگان( نگرش اخالقي دواگر اين  ،اواز نظر 

مشـكل ايـن اسـت كـه اخـالق      . آميز داشته باشـند  مسالمتزيستي  توانستند هم ميكردند  مي
ـ ي هـا  با مطلق كردن ارزش ،كوشد ميجهاني دارد و  ةداعيبردگان  ي هـا  نسـان ااي خـود،   هگلّ

بايـد تصـور نظـام اخالقـي مطلـق و جهـاني را كنـار         ،از نظـر او . نيرومند را مهار و رام كند
توانـد بـه فراسـوي     ميابرانسان  فقط. ستگذاشت؛ چرا كه برآمده از نفرت و زندگي پست ا

او به . آسايي نيست تناخالق نيچه اخالق  ،بنابراين. ارزش بيافريند شنيك و بد برود و خود
انضباط اسپارتي و رنج كشيدن براي نيل به اهداف مهم قائل است و بيش از هر چيز قـدرت  

 يو ؛حاكميت نژاد ژرمن دفاع كندكه از  گراي آلماني نيست ملي نيچهالبته . ستايد مياراده را 
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هاي اخالقي طبيعت انسان را انكـار   نظام ،از نظر نيچه .جهاني است يخواهان حاكميت نژاد
زدايـي از   طبيعـت پيامـد  . گيرد طبيعت در تعابير نيچه گاه در مقابل عقالنيت قرار مي ؛كنند مي

  .است كه از اصل خويش دور مانده است يهاي اخالقي آفرينش انسان ارزش
مرگ خالقيـت، ركـود كيفيـت كـار و زنـدگي، افسـردگي و        رايج نتايج اخالق يكي از

 ،كند كـه در آن تـرس   خود انتقاد مي ةاي اروپاي دور گله  نيچه از اخالق. نابودي خود است
ر او بروز خالقيت در نظ. افسردگي و ركود زندگي جريان دارد و خالقيت در آن مرده است

هـاي مـرده و حقيرانـه يـا      ارزش ةو نه ديكت قدرتمند ياعمال و رفتار از انسان ةو ظهور زند
است كه آرمـان   يگر ابرانسان نمودي از انسان آفرينش .كارها از سر عادت است دادن انجام
ايـن بشـر   . فراز وجود او نيست و صرفاً يك چرخش او را به اين مرتبه رسانده است او بر
حيات او آزاد  .جويد را در خود مي ها آن بلكه ،از وجود خويش در پي غايات نيست خارج

بايـد بـراي    بلكـه او خـود مـي    ،شود غايت و مسير براي او تعيين نمي ؛از هر زنجيري است
او بشر آفريننده اسـت و خالقيـت او بـازيگري اوسـت      ؛كند تعيينخويشتن غايت و مسير 

  ).83: 1385فينك، (
 ةپويـايي او زايـش اوليـ    يگانهگيرد كه  ايستا و ثابت در نظر مي يرا موجوداخالق فرد 

جامـد و   هـاي  فرمـان توان با  نمي ،از اين رو ؛شود ميحيات از نظر نيچه همواره نو . اوست
هاي  در نظام. فرد براي نيچه سير و جريان تكامل و تحول است .ريزي كرد ثابت آن را برنامه

كه هنوز حادث نشـده و بـراي همگـان     كند اعمال مي بر حركتيخود را توان اخالقي ذهن 
هاسـت، گـويي ذهـنِ مـن      اخالق نظاممند كردن ناشناخته. كند دستورالعمل واحد صادر مي

  ).295: همان(كند  جهان را خلق مي
براي حفظ و رواج خود بايـد بـه امـري مقـدس و      ،از هر نوعي كه باشد ،نظام اخالقي

 ،از ايـن رو ؛ كنـد وجود بشر نهادينه  امر مقدس را درو ترس از انكار آن  ودشمتعالي تبديل 
توانـد بـراي    چنـين نظـامي نمـي   . كـار آن اسـت   ةالزم توسل به دروغ و قرباني كردن افراد
ايجاد تعهدي در مردمان براي حفـظ آن   آن بلكه هدف ،سعادتمندي بشر طراحي شده باشد

صراحت  بهكه  ي، قوانينندبود در مهار انسان موفق هاي اخالقي  اگر آموزه. م ارزشي استنظا
هـاي   ديـدگاه نظـام   نيچـه  ).Tanesini, 2012: 5(شدند  ادعاي مهار انسان را دارند متولد نمي

هاي اخالقي فرد را ناديـده   نظام ؛پذيرد نمينيز را  اخالقي در خصوص فرديت و شخصيت
كنند كه  چيزي مي جايگزينمنش فردي را  و اند نوا كردن او با اجتماع به دنبال هم ،گيرند مي

او  ؛يابي است وار كام توده ةاز نظر نيچه فرد بودن در جامع. ها اعتبار عام يافته است نزد انسان
راهي  هم« ةاي براي آن از واژ طرز زننده بهكند و  مي سمت انطباق با جامعه را تقبيح بهحركت 
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تـرين   اما بـزرگ شود،  ميه تكريم امروز فقط حيوان گلّ ،از نظر نيچه. كند استفاده مي »گلّهبا 
فـرد بـودن    .ترين باشـد  و متفاوت ،ترين گزيده انسان كسي است كه بتواند تنهاترين، خلوت

فرديـت انسـان بـه اطاعـت از طبـع      . اي است كه بايد متقبل شد و بر آن پاي فشـرد  وظيفه
  .)13: 1390فلين، (خويش است نه به اطاعت از اصول خويش 

 در پيونـد  هسـتي  ةهاي اخالقي پرورش انساني است كه با بقيـ  انتقاد ديگر نيچه به نظام
رنج  بروز سبب در تقابل با جهان، ،اي ندارد و فرديت او انسان ذهني با هستي رابطه. نيست

 ،مبناي اخالق نه ارتباط و پيوستگي. كند او را نيازمند اخالق مي و شود مي در اوو آشفتگي 
اخـالق از آن روي خوشـايند ماسـت كـه تـرس،      . هاي بين فردي است بندها و حائلكه بل
سـاني و   تأكيد بر هم علت به ،هاي اخالقي نظام. برد و ناآسودگي ما را از بين مي ،اعتمادي بي

شوند و ادغام كردن فرد در  هاي فردي انسان مي موجب ناتواني و سركوب توانايي ،برابربيني
ها و  افراد گلّه قدرت خود را از پيوستن به گروه. ستنيئوليت اخالقي يك نظام در واقع مس

  ).Brobjer, 2003: 65(كنند  ها كسب مي استفاده از نمادها و پرچم
بـه جـاي    ،اشتباه اساسي ايـن اسـت كـه   . است »نفي زندگي« اخالقنقد ديگر نيچه بر 

معيـار و   چـون  همن را از زندگي تام و تمام، آ يخاص ةوسيله و جنب چون هم درك آگاهي 
 جزء و كل زندگي را به هيوال بدل سـاخته اسـت   ةاين مغالط. اند شرط زندگي فرض كرده

و وجـود   تلقـي شـده   هـدف زنـدگي و تحـول    چـون  همنفي زندگي ). 547: 1389نيچه، (
واري حاصـل سـنجش    چنين تعبيـر ديوانـه  . حماقتي بزرگ نمايش داده شده است چون هم

در اخـالق آوايـي   . هاي آگاهي يعني خوشي و ناخوشي و نيك و بد اسـت  زندگي با جلوه
انسـاني  . زدگي است تباهي ةنشانوجود دارد كه خود  آنآكنده از بيزاري از زندگي و نپذيرفتن 
 ةقدرت خالقـ  ،پرستد مي را را فراموش كرده است خدا كه با زندگي بيگانه شده و خويشتن

كمال ). 34: 1381نيچه، ( حياتي ديگر را دارد ةو دغدغشده فروغ  بشري در او خاموش و بي
ـ   يـد با«كـه  جوي چيزي اسـت  و مطلوب در اخالق جست چـه   آن« يـا  »يسـت ن يباشـد، ول

را  اي چنين اميدهاي ابرزمينينيچه . بو ديريا ،واال، دوردست يآرمان ؛»بوده باشد بايست يم
مقصـود   ،از نظـر او . دانـد  و خوارشمارندگان زمين را زهرنوشنده و رو به زوال مي زهرآلود

تاريخ هـيچ عملكـردي جـز فـراهم كـردن       .تواند با گذشت زمان حاصل شود راستين نمي
در  يسـت ممكـن ن  يتانسـان  هـدف  ،از اين رو. هايي براي پديد آمدن عظمت ندارد مناسبت

آن خالصه شود  يها نمونه ينو بهتر يندر وجود باالتر تواند يم فقطو  يردزمان قرار گ يانِپا
ستايند كه براي انسان سـاده و   مي را يزيچباوران  اخالق ين،چن هم). 95- 94: 1383استرن، (

را كنند و اخـالق   ياب و دور از دسترس تعريف مي فضيلت را امري كم ها آن .طبيعي نيست
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امـا از نظـر نيچـه    . يابي به آن مستلزم تالش اسـت  كه دست نددان ميي معين از چيزي يالگو
. ايم كه خودمان اختراع كردهصرف كنيم معناست كه بخواهيم هستي خود را در راه هدفي  بي

 جهـان  در يرسـتگار  يدهايـ رها شدن از دست نوو او به دنبال صداقت ذاتي انسان است 
  ).22: ب1391نيچه، ( داند يمآرمان  نيرا بهتراش  ينيزم گاهيجاو بازآوردن انسان به  گريد

  :كه برگرفته از مسيحيت است، شش مدعاي اصلي دارد ،نيچه معتقد است اخالق سنتي اروپا
  ؛نامشروط است كند ميدر الزاماتي كه تحميل . 1
  اند؛ آنمخاطب  ها انسان ةهمداراي نوعي كليت است و . 2
  ؛ددان ميارزش اخالقي را داراي  انسانافعال اختياري  فقط. 3
  ؛فرد از انتخاب آن فعل بستگي دارد ةانگيزفعل اختياري به  هرارزش . 4
  ؛شود مي، خير يا شر دانسته كنند ميبر اساس نوع انتخابي كه افراد  ،ها افعال انسان. 5
خـواهيم  ي بدمان احساس گنـاه  ها مسئوليم و براي انتخاب يمانها ما در برابر انتخاب. 6
  .)Guess, 1997: 3-4( كرد

 ،تعليم اخـالق بردگـي  سبب  به ،ستايد ولي با اخالق مسيحيت وي حضرت مسيح را مي
  .مخالف است

  
  نفي اخالق سقراطي .7

نظـام اخالقـي   كنـد   مينقد آن را شدت  نيچه بهي اخالقي در تمدن غرب كه ها يكي از نظام
اكثر محققـان سـقراط را    .داند ميزرين  ينيچه دوران پيش از سقراط را عصر. سقراط است

 ةرچوب انديشـ هـا چاش در قـرون وسـطي در    انديشـه نگرند كه  ميسكوالر  يقديس چون
وي . در علم و اخالق سكوالر شـكوفا شـد   ،در عصر جديد ،افلوطين و اگوستين محدود و

موضـع  سـبب   بـه بلكـه   ،تنها مظهر عقل انتقـادي عصـر روشـنگري شـد     نهدر عصر جديد 
اند نماد  مشروعيتاش در برابر استبداد حكومت و كساني كه مدعي معرفت مبتني بر  انتقادي

كه نيچه آن را  ،قرن نوزدهم ةمياناين نماد عالم جديد تا . تصوير ليبرالي جديد از آزادي شد
تـرين بيـان از ايـن چـالش در      روشننخستين و . به چالش كشيد، چندان محل بحث نبود

ديونوسـيوس و  : كنـد  مـي سه الهه بحث  ةنيچه در اين كتاب دربار .ر شدظاه تراژدي زايش
تـر از آن   اهميت كمشوند و سقراط كه نيچه او را  ميبه ذهن متبادر با هم كه معموالً  ،آپولون

 انـد  تر چـون تصـاويري   بيش ها آن ؛اين سه الهه را نبايد به مفاهيم تحويل كرد. ددان ميندو 
مثابـة مفهـوم تلقـي كنـيم بـه قلمـرو        ها را به اگر اين الهه .چرخد مي ها آن كه عالم پيرامون
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ها را جايگزين تصاوير  كنيم كه مفاهيمي را برساخت، بدان منظور كه آن سقراط سقوط مي
  .كند) poetic-mythical images(اي  اسطوره ـ شاعرانه

و  ريجمهـو مـثالً در   ،سـقراط در چنـد جـا   . از نظر نيچه اخالق سقراطي منحط است
وجـود   ،از ايـن رو  ؛توان با مفاهيم دنيـوي توصـيف كـرد    نميپذيرد كه خير را  مي ،مهماني

بينـي پـارادايم    خـوش و  كند ميبيني توليد  خوشايمان . ددان ميواقعي آن را از جنس ايمان 
توانـد بـدون ديگـري موجـود      نمييك از اين دو  هيچ ،به هر حال. يابد ميخود را در ايمان 

بيني و اطمينان خاطر را در  خوشاصول منطق،  ةاسلحشخص در مقام نظر با  ،بنابراين. باشد
ظـاهر   بـه كه اساساً نامعقول است؛ نوري كـه   كند مياستوار غلبه بر طبيعت بر جهش ايماني 

در  اين خطايي اسـت كـه نيچـه آن را   شود و  ميتاريك استوار  اي خودبسنده است بر زمينه
توهم شـديد   كند ميبر سقراط وارد  نيچه ي كهمحور اتهام. كند مي آشكار اخالق تبارشناسي

ناپذير به  خدشهبيني سقراطي مبتني است بر ايمان  خوشاين است كه  ها توهم ي ازيك. است
يابـد و انديشـه    مـي دست  ،با استفاده از ريسمان عليت به عمق معناي وجود ،كه انديشه اين
تـوهم ديگـر مبتنـي اسـت بـر      . بلكه حتي تصحيح آن است ،تنها مستعد شناخت موجود نه

گرايي  عقل. خيال باشيم بيو  ،دهد تماشاگر، مستقل ميبيني و اطميناني كه به ما اجازه  خوش
از طريـق  كـه  دهد  ميسقراط وعده . شود ميمنتهي » عينيت« ةپيچيدسقراطي به توهم بسيار 

گرداني از گرفتاري  خود مقتضي روي ةنوبو اين به  آيد ميدست  به سعادت فضيلت معرفت
مستلزم نفي معنـاي  ن آتر از  وجودي ما در زمانمندي و نفي سرنوشت جبري ماست و مهم

ــار بعــدي ،نيچــه. اســت )mythos( و اســطوره) poesis(آفــرينش  و » قــدرت ةاراد« ،در آث
 مطـرح  )سـقراط (گـرا   اخالق وگرا  عقلشخص براي ي جايگزينرا چونان » بازگشت ابدي«
 مـان يو ا ينـ يب خـوش  يعنـ ي ر،يـ دو تعب نيـ از ا ممكـن  يعيمابعـدالطب  رياگـر تفسـ  . كنـد  يم

بازگشـت بـه اسـارت مـا در      ياصـل  يها ها را مؤلفه آن ديبا م،يريبگ دهيرا ناد ر،يناپذ خدشه
  .)Larsen, 1997: 324( تلقي كنيم به سرنوشتمان واكنشي شاعرانهو  عتيطب

غـرب   ةفلسفتاريخ . يافتحيات دوباره  چهين يفلسف ةشياند ستميب قرن آخر ةدر دو ده
 اي هشـد  پذيرفتـه در قواعـد عـام   چنان ، دست داد به يدگر از آنها  خاصي كههمراه با تفسير 

ي هـا  منـدي  قاعـده كـه چنـين    ايـن  گـو  ،از هر نقدي در امـان اسـت  گويي شد كه  خالصه
شـهيد تفكـر   را امروزه سقراط . يدگر نبوده استها  به هيچ روي منظور نيچه يا اي هزد شتاب

اما از نظر نيچه ميراث او در دستان افالطون موجب پيدايش فرهنگي  ،ددانن ميفلسفي اصيل 
افالطـوني را بايـد    ليسـم ئاايدفهـم سـنتي از    ).ibid: 320-321( ه اسـت بزرگ اما منحط شد

) science(براي يك علـم تجربـي    ييمبنابه معنايي اشتقاقي چونان اخالقي و  يچونان نظام
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امـر متعـالي را    ةچرا كـه مفهـوم ايـد    ؛انحطاط است ةنشانفهميد و اين اخالق از نظر نيچه 
گيـرد كـه شـدن     مـي البته تعالي در برابر حيـات قـرار    ؛معناي يوناني تراژدي كرد جايگزين

فس سـرگردان  اسطوره ن ياديبدون دانش بن: ديگو مي تراژديزايش نيچه در . پايان است بي
 چيز همهد كه دان يم يرا فناور يدجد يايذات دن يدگرها . كند يرا نابود م زيچ همهشود و  يم

 يشينيپ يتيجهت غا  نه به يدتا شا يز؛چ همه يواگذار كند؛ يم يلتبد يهانسان را به سرما يحت
را  بـه سـرمايه   زيـ چ همـه شـدن   ليتبـد  نيـ ا دگريـ ها .كـار رود  جهت خودش بـه  بلكه به

نيچـه  » نفس سـرگردان «اين امر به مفهوم . نامد مي )Gestell = enframing( بندي رچوبهاچ
نيچه معتقـد اسـت بـديل    . كند مي اضافه را ديگر ي واقعيها موقعيت خطرناك حذف بديل

ژيل دلـوز ايـن   . يافت» قدرت ةاراد«و » بازگشت ابدي«توان آن را در  ميديگري هست كه 
سـنجيده   هـا  آن بـر اسـاس   ها ارزش ةهمنامد كه  مي ها ارزش ةهمدو مفهوم مهم را ارزش 

در اين معنا چونان مابعدالطبيعه عمل  ها آن .توان نسبي كرد نميرا  ها آن ،از اين رو ؛شوند مي
  ).ibid(كنند  مي

  
  گيري نتيجه .8

خواهـد   بينـد و مـي   اش را در كل رو به ويراني مي او زمانه ؛نگراني نيچه بحران انسان است
 تـوان چـون   ميرا  وي. هولناك است رها كند يتر شبيه كابوس انسان را از وضعيتي كه بيش

قصـد  . با زندگي قـرار دهـد   پيوندرا در  اوتواند انسان را بيدار كند و  ست كه مينادفريادي 
بـا   او. بشر و بازگرداندن او به چيزي اسـت كـه از كـف داده اسـت     ةنيچه عظمت قهرمانان

در  كه سبب پيدايش اخـالق  بيابدرا  خواهد فقدان كيفيتي مي پارچه تفكري هماهنگ و يك
اخالقـي تحـت    نظام هر، از نظر نيچه .ده استكرشده و او را نيازمند قواعد اخالقي  انسان
اخالق و دستور اخالقي . برند ميجبر است و همه از قوانين تودرتوي سخت فرمان  ةسيطر

زيرا روح را با انضباط تحميلي خـود خفـه و    ؛دهد ميماقت را پرورش طبيعت بردگي و ح
، را انجـام دهـد  در اصالت خود حركت كند و رسالت ذاتـي خـود   اگر انسان . كند مينابود 

 هايكـردن دسـتور   تـر  يچيـده پ ياو بهتر است به جا يدگاهاز د .ماند جايي براي اخالق نمي
اخـالق  . مكنـي برطـرف   راها  اند و آن اخالق شده يدايشكه سبب پ يابيمرا ب يعوامل ياخالق
هر چيزي كه بنابراين،  ؛كه نشان از گم كردن مسير استبل، نيست بخش تعاليمفيد و  يدانش

 بـا واژگـوني   فقـط  شـود؛  واژگونبايد  شد تلقي مي »درست«و  »خوب«و  »مقدس«تاكنون 
 ابرانسـان  ةعهـد از  ها اين بازآفريني ارزش .شود ها باز مي ارزش است كه راه براي بازآفريني

ي گذشته را نفـي  ها گذاري ارزشاين شخص . قوي است اي هآيد؛ كسي كه داراي اراد برمي
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نيچه اخالق سروران را بر اخالق بردگان ترجيح . كند ميگذاري  ارزش ،از نو ،و خود كند مي
اگرچه قرابـت   ،ددان مين رانسانهمان اخالق اب اخالق سروران را دقيقاً ،با اين همه ؛دهد مي

 هـاي  سنتنيچه نه با نوع يا انواعي از اخالق بلكه با كليت  ،به هر حال. پذيرد مياين دو را 
گـذاري   ارزشصـورت   بـه مخالف است و اخالقي كـه در ابرانسـان    اخالقي گذشته و حال

  .زيستن است از اي نحوه كه خواست و تمايل صرف باشد بيش از آن كند ميمطرح 
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