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  چكيده
كـه   چـرا . آيـد  اخالق بندگي به حسـاب مـي   ةبرجست ةدر آثار نيچه مسيحيت نمون

 ،انداز انسان مسيحي از چشم. نشاند عف را به جاي قدرت و درخشش انساني ميض
نيچه هر دسـتگاه اخالقـي از ايـن    . خواهي است خوب فروتني و خير صفت انسانِ

دنياي مدرن  پذيرفتةخواند و بسياري از اصول اخالقي  دست را اخالق مسيحي مي
نيچه نقش يهوديت را نيز در . دهد را زير همين عنوان مسيحي هدف انتقاد قرار مي

تر انسان  پست ةهاي گون بيند كه آن را سمبل ارزش چنان جدي مي انحطاط انسان آن
وي نبرد ايـن دو دسـتگاه ارزشـي را نبـردي     . دهد هاي واال قرار مي در مقابل انسان

منحط وپسـت، همچنـان ادامـه     ةرغم پيروزي تاريخي گون داند كه علي تاريخي مي
تـرين   توان مهم ها در دنياي مدرن را مي اخالق و ارزش ةلئمس ،ديگر از سويي. دارد
كـه   ،هاي متافيزيك در دنياي جديد با سست شدن پايه. فكري نيچه دانست ةدغدغ

هاي سنتي نيز سست  هاي اخالق و ارزش پايه ،كند ياد مي »مرگ خدا«نيچه از آن به 
دستوراتي در قالب ي خود را ها اخالق حاكم ارزش ،به اعتقاد نيچه ،چراكهشود  مي

هـاي   اعتباري جهان برين ارزش اكنون با بي. كند از منبعي برين و ماورايي مطرح مي
در . شـود  ميرو  شود وانسان با بحران نهيليسم روبه اخالقي نيز دچار اضمحالل مي

ال مطـرح درايـن   ؤسـ . هاي جديدي است نيچه مدعي خلق ارزش ،چنين شرايطي
ها فرا رسـيده چيسـت و    هاي اخالقي كه مرگ آن ماهيت ارزشكه است مقاله اين 
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  فريدريش نيچه  ةاي بر فلسف مقدمه
فليسوف  ،)Arthur Schopenhauer( آرتور شوپنهاور ةفنيچه در آغاز جواني تحت تأثير فلس

شوپنهاوراست، تغييرات مداوم، گذر زمـان،   ةرنج از مفاهيم اساسي فلسف. بود ،بدبين آلماني
نشـدني انسـان همـواره     هاي مداوم و تمام  و كوتاهي زندگي انسان همراه با خواست ،تباهي

شـوپنهاور يـك   . نيسـت ) خواست( هستي چيزي جز اراده ،به نظر او. باعث رنجش اوست
گذارد زيرا به نظر كانت مـا قـادر بـه شـناخت      جلوتر مي) Immanuel Kant( گام از كانت

گويد كه  اما شوپنهاور مي. نيستيم ،ماست ةگونه كه در خود است و خارج از تجرب آن ،جهان
در بنيـاد و  وي معتقد است كه هستي . ذات جهان اراده است و نمود آن نيز تابع اراده است

كنـيم   نفسه چيزي جز خواست يا اراده نيست و اين جهاني كه تجربـه مـي   في ءدر مقام شي
نمود اراده در اين جهان به صورت گذار و  ،به نظر او. تنها نمودي از آن خواست برين است

پايـان در   قراري و خواست و اميال بي تغييرات پياپي است و در زندگي انسان به صورت بي
خواسـت و  ة رنـج، زاد . رنج در زندگي انسان اسـت  ةموضوع همواره آفرينند  همين. آيد مي

هـدف خواسـت،    ،در واقع. رسد گاه به مقصد خود نمي ناپذير انسان است كه هيچ ميل پايان
و نه سعادت و (شوپنهاور راه رهايي انسان از چنگال اراده . چيزي جز خود خواست نيست

هاي آن  چنانچه انسان به زندگي و خواسته ،به نظر او. بيند ده ميرا در انكار ارا )نه رستگاري
تـوان   اين كار را به كمك هنر و به ويژه موسيقي نيز مي. تواند به آرامش برسد پشت كند مي

هدف است و هيچ غـايتي جـز خـود     و بي و گنگ و اراده كور ،به نظر شوپنهاور. انجام داد
راهكار شوپنهاور براي رهـايي از  . پايان است اين جهان بيرنج انسان نيز در  ،بنابراين. ندارد

. كند شدت با آن مخالفت مي راهكاري است كه نيچه بعداً به» خواست ةشرمان زورگويي بي«
پذيرد و خود، عنصر بنيادين رنـج در   را در مورد رنج مي» آموزگار« ةاما نيچه مقدمات فلسف

يونـاني در آغـاز كتـاب     ةا از زبان يك افسـان زندگي انسان و بيهودگي و تباهي زندگي او ر
در پاسخ شـاه   )Synanious( آنجا كه سيانيوسكند؛  از روح موسيقي، بيان مي زايش تراژدي

، كه از او پرسيده بود بهتـرين و دلپـذيرترين چيـز بـراي انسـان چيسـت       ،)Midas( ميداس
  :گويد ميو  دهد مياي سر خنده

كني تا چيزي به تو بگويم كـه   و فالكت چرا مرا وادار مي اي از نژاد مفلوك فاني، فرزند بخت
چه از همه بهتر است مطلقـاً فراسـوي دسترسـي     اش نشنوي؟ آن مصلحت آن است كه درباره

اما پس از آن بهترين چيز براي تو هـر چـه زودتـر    . چيز بودن هيچ ،زاده نشدن، نبودن، توست
   .)38: الف1377 ،نيچه( مردن است
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گفتن به زنـدگي   »نه« جاي كه او به كند چرا راه خود را از شوپنهاور جدا مينيچه خيلي زود 
: نيچه سرانجام دو اصل از اصول اعتقادي شوپنهاور را رد كـرد . گويي به آن است»آري«در فكر 

نشدني كه آنچه در كل طبيعت نهفته است يك نيـرو بـيش نيسـت و آن نيـرو      اين فرض اثبات
اما هرگز ايـن  . دانست ي او، چراكه آن را معادل انكار زندگي مياست وديگري، بدبين» خواست«

از ايـن رو در   .)3: 1376 ،نيوهاوس( درس شوپنهاور را فراموش نكرد كه جهان عقالني نيست
  . پردازد دهد و به ستايش آن مي همين كتاب تفسيري از فرهنگ يونان باستان ارائه مي

اولـي را مـدح و   . كنـد  و پس از سقراط تقسيم مـي پيش از سقراط  ةنيچه تاريخ را به دو دور
رغـم آگـاهي از    او معتقـد اسـت كـه در يونـان باسـتان انسـان علـي        .كنـد  دومي را نكوهش مي

گاه به آن پشت نكرد و شادمانه با اين آگاهي تلخ به زنـدگي خـود    انگيز بودن زندگي هيچ هراس
  :دادند ر تراژدي انجام ميهن باوي معتقد است كه آنان اين كار را . داد مي  ادامه

كـه ايـن    كردند، براي آن ت هستي با خبر بودند و آن را احساس ميشها از هراس و ده يوناني
ها را ميان خود و زندگي قـرار   المپي ولپر تألهراس را تاب آورند مجبور بودند زايش رؤياي 

  .)38: الف1377 ،نيچه(دهند 
گي است كـه از برخـورد ظريـف دو نيـروي     به نظر نيچه تراژدي برترين هنر تأييد زند

هـا توسـط ايـن     يونـاني . شـود  ايجاد مـي  )Apollon(و آپولوني ) Dionysius( ديونيسوسي
. پذيرفتنـد  را با فريبي شاعرانه ميبرخورد پريشاني و صعوبت و دگرگوني و تنوع در حيات 

ست و آپولون شادي و سرمستي و حد نهايي تأييد حيات در تمام ابعادش ا ةديونيسوس اله
  .)128: 1383،رضوي( سنجي است زيبايي و منطق و نكته ةاله

هـا را بـر روي خطـر و     اي ظريف از زيبايي آپولون در تراژدي اين است كه پرده ةوظيف
امـا  . سـازد  پذير نوع ديونيسوسي تراژدي است بكشد و آن را تحمل ةوحشتي كه در شالود

عنصر آپولوني و بنابراين از بـين رفـتن    ةنيچه غلب .رود اين تعادل با ظهور سقراط از بين مي
آپولون را در تراژدي و به ناگزير مرگ تراژدي را در عقالنيت سـقراطي   ـ تعادل ديونيسوس

  :دهد در تقابل با ديونيسوس قرار مي يشيطان ةابثوي سقراط را به م. بيند مي
اين ستيز درهـم شكسـته    اين ستيز جديد است؛ ديونيسوسي و سقراطي و هنر تراژدي در اثر

   .)112: الف1377 ،نيچه( شد
. گر زندگي است دهد كه ستايش گيري فلسفي خود نشان مي نيچه از همان آغاز با موضع

انديشيد كه نه تنها شوپنهاور  اما نيچه مي. و برعكس شوپنهاور، قصد نه گفتن به آن را ندارد
وي معتقد است كه . اند دگي را داشتهبلكه كل تمدن غرب بعد از سقراط قصد نه گفتن به زن
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سـبب  گيـري بـه    ايـن نتيجـه  . تمدن غرب از آغاز در مسير انحطاط در حركت بوده اسـت 
او اسـاس  . گيري انسان غربي در قبال آن دارد تفسيري است كه وي از بنياد هستي و موضع

  :نويسد دهد و مي فلسفه خود را بر خواست قدرت قرار مي
از نظر من چيست؟ آيا بايد آن را در آيينه خود به شما نشان دهـم؟ ايـن    دانيد كه جهان آيا مي

تـر يـا    پايان، حجم استوار، آهنـين نيرويـي كـه بـزرگ     جهان هيواليي از انرژي بدون آغاز، بي
به صورت شدني ...  دهد كند بلكه تنها تغيير شكل مي خود را مصرف نمي ،شود تر نمي كوچك

اين جهان ديونيسوسي تا به ابد خودآفريننده، تا ابـد  . شناسد يآشوبه، خستگي نم كه سيري، دل
 ،مگر اينكه شادي دايره خود هدف باشد، بدون خواسـت و اراده ، هدف بي...  نندهك خودويران

آيـا نـامي بـراي ايـن جهـان       ــ  خـواهي كنـد   مگر اينكه حلقه نسبت به خويش احساس نيك
و خـود  ! ـ و نه چيزي ديگـر  قدرت استمعطوف به  ةخواهيد؟ اين جهان خواست و اراد مي

  .)744: ب1377 ،نيچه! (معطوف به قدرتيد و نه چيزي ديگر ةشما نيز همين خواست و اراد
 ةو آن را خواست و ارادكند  ميبنياد هستي اعالم را دربارة در اين قطعه، نيچه نظر خود 

هـاي   ثير انديشـه جـا نيـز تحـت تـأ     رسد نيچه در ايـن  به نظر مي. نامد معطوف به قدرت مي
اما اينگونه نيست . كند شوپنهاور است و خواست زندگي او را تبديل به خواست قدرت مي

كه نيچه جهان را نمود يك حقيقت متافيزيكي برتر بداند چرا كه او همواره به دوگـانگي در  
در مقابـل،  . كنـد  ها به صورت جهان باطن و ظاهر يا بود و نمود حملـه مـي   اليست نظر ايده

دائم نيسـت و خواسـت قـدرت وجـه     ) شدنِ(هان نيچه جهاني يگانه است و چيزي جز ج
جـا و در تمـام    خواسـت قـدرت را همـه   . تـوان آن را ديـد   جا مي ست و همها پذير آن فهم

: 1385 ،كاپلستون( توان يافت ها و حتي در دانش مي حركات، نيروهاي حياتي، روابط انسان
به صورت  ،در نظر نيچه برخواست قدرت تكيه دارد دوستي و خواست دانستن دانش .)397
. گـرفتن آن   اي در يك موجود براي چيرگي بر قلمرو خاصي از واقعيت و در خدمت انگيزه

بلكـه   ــ نيسـت،   به معناي دريافت حقيقت مطلق به خـاطر خـود آن  ـ  هدف دانش دانستن
يچـه بـه ماننـد    ن. »شـدن «اسـت يـا رودي از   » شـوند «حقيقـت   ،به نظر نيچه. چيرگي است
داند كه گـوهر   حقيقت را همواره در حال گذار و تغيير مداوم مي )Heraclitus( هراكليتوس

كنيم و الگوهاي پايدار ذهن  مي »هستي«را تبديل به  »شدن«ما با دانش خود . ثابت نيز ندارد
  .كنيم بار مي »شدن«خود را بر رود 

ـ كه نه به سوي شـناخت كـه    ازي استس كل دستگاه شناخت، دستگاهي براي تجربه و ساده
   .)376: ب1377 ،نيچه( شود به سوي تصاحب چيزها هدايت مي

 ،به قصد فرمانروايي بـر آن  ،توان فرايند تبديل طبيعت به مفاهيم ترتيب مي علم را بدين
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مفهـوم حقيقـت مطلـق    . نيچه معتقد است كه حقيقت مطلـق در كـار نيسـت   . وصف كرد
ناخرسـندند و در پـي يـافتن جهـان پايـدار      » شـوند «ه از عـالم  فيلسوفان است ك ةبرساخت
كه در وراي اين جهان متغير قرار غير آن را، او جهان پايدار و ثابت و عقالني و . اند هستي
كاركرد و سودمندي سبب ها صرفاً به  داند و اين افسانه فالسفه مي ةاي برساخت افسانه ،دارد

دپـاي خواسـت قـدرت را در روابـط انسـاني نيـز       نيچه ر. شوند خود حقيقت پنداشته مي
او قائـل بـه دو نـوع دسـتگاه اخالقـي      . شود كند و وارد مباحث اخالق مي جو ميو جست

او با وجود يك قانون اخالقي عام و جهانگير كـه  . است؛ اخالق سروران و اخالق بندگان
ت كـه نـوع   زيرا معتقـد اسـ  . شدت مخالف است هاي مطلق اخالقي را دربر دارد به ارزش

هـاي فـردي را    هاي مختلفي تشكيل شده و تنوع و گوناگوني و جـداگانگي  انسان از گونه
تـر اسـت كـه     پسـت  ةگون ةعامي تنها نمايند ينبايد ناديده گرفت و چنين دستگاه اخالق

 ،به نظر نيچـه . هاي مطلق و جهاني جا بزند عنوان ارزش هاي خود را به خواهد ارزش مي
هـاي اخالقـي    نيك و بد با واال و پست برابر است و در آن برچسب ،در اخالق سروران

ـ   . زنند نه بر كردارها بر مردمان مي را بيـزاري و   ةاما نيك و بد در اخالق بنـدگان بـر پاي
نهنـد و   دردي و مهرباني و فروتني را ارج مي نفرت از سروران است و صفاتي چون هم

   .شمارند دانند و بنابراين بد مي خطرناك مي ي راأر شمارند و مردمان قوي و خود فضيلت مي
هـاي آن بازتـاب نيازهـاي     اي است و ارزشـگذاري  لهسان اخالق بندگان اخالق گَ بدين

ـ  بارةمباحث نيچه در. )391: 1385 ،كاپلستون( اي است لهگَ ثير بسـيار زيـادي بـر    أاخالق ت
وي عالوه بر نقـد فلسـفه و    .به آن باز خواهيم گشت بعداً ،از اين رو. افكار سياسي او دارد

بيزاري نيچـه از مسـيحيت دراسـاس از اثـري اسـت كـه       . پردازد اخالق به نقد دين نيز مي
كش و اهل  كه مسيحيت انسان را ناتوان و ذلت يعني اين ؛مسيحيت به گمان او در انسان دارد

حيت يا از رشـد  مسي. گذارد خود را آزادانه بپروراند آورد و نمي تسليم و رضا و افتاده بارمي
نيچـه  . كنـد  خـرد مـي   )Pascal(اسـكال  پكند و يا آنان را همچـون   افراد برتر جلوگيري مي

اند كه ميان ايمان بـه خـداي مسـيحيت و پـذيرش اخـالق و       برخي گمان كردهكه گويد  مي
هـا را   تـوان آن ارزش  به اين معنا كه مي. اي ضروري در كار نيست هاي مسيحي رابطه ارزش

مانند دموكراسي . مسيحيت هستيم ةهم شاهد رشد گيتيان ،همينبراي . حفظ كرد آن خدابي 
 ،شناسيك آن حفظ كنند اند اخالق مسيحي را بدون بنيادهاي يزدان و سوسياليسم كه كوشيده

  .هاي مسيحي نيز خواهد انجاميد الجرم به نابودي اخالق و ارزش» مرگ خدا«اما به نظر او 
معناست كه نيچه  آمده كه با ايمان مسيحي هم اي اخالقي خاصي باره انسان اروپايي با ارزش
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. انگاري داراي دو معنا و دو مرحله است نيست ،نيچه ةدر فلسف. نامد انگارانه مي آن را نيست
اول نهيليسم انكار و نفـي زنـدگي و حيـات ايـن جهـان در قبـال جهـاني ديگـر و          ةمرحل
عيـار   ها و درافتادن به نهيليسم تمـام  ر همان ارزشدوم انكا ةهايي واالتر است و مرحل ارزش
زيرا نفرت و  ،كرد اتوان به خواست نيستي معن انگاري نوع اول را مي نهيليسم يا نيست. است

شود كه انسان جهاني دروغين براي خود بسازد كه  بيزاري از واقعيت و حيات باعث آن مي
نيچه نام  .ر اين جهان است خبري نباشدنچه ددر آن از درد و رنج، تضاد و دگرگوني و هر آ

آن را نيز  يها نامد و خواست آن را خواست نيستي و ارزش اين جهان دروغين را نيستي مي
  :انگارانه هاي نيست ارزش

» زنـدگاني حقيقـي  «يا » خدا«يا » در آن سوي اين جهان«گويد  گويد نيستي بلكه مي انسان نمي
  .)31: 1386 ،نيچه( »ريرستگا«يا » بازخريد گناه« ييا نيرو

چـه را كـه    آن هـر . نيچه بنياد واقعيت و حيـات را برخواسـت قـدرت قـرار داده اسـت     
 ةدهند زندگي و افزايش ةكنند چه را كه تأييد داند و هر آن قدرت باشد منحط مي ةبرند تحليل

 دانـد و آن را  وي قدرت را واالترين ارزش و معيـار حقيقـت مـي   . داند قدرت باشد واال مي
چه بر ضد زندگي و خواست قدرت فعاليت دارد  رو هر آن از اين .دهد اخالق قرار مي ةسنج

انحطـاط و تبـاهي و از همـين     ةانگارانه است و ماي كند امري نيست و آن را نفي و انكار مي
تاريخي كـه در  . داند روست كه نيچه تاريخ تمدن غرب را بعد از سقراط تاريخ انحطاط مي

انـد و هـر سـه بازتـاب نيازهـاي       و اخالق بر عليه زندگي در جريان بـوده  آن فلسفه و دين
  .هاي ضعيف و رنجور و دشمن زندگي است انسان

  .)566: ب1377 ،نيچه( دين، اخالق و فلسفه اشكال انحطاط هستند
سرشـار  » شدن«رود . و تغيير مداوم است» شدن«براي نيچه آنچه واقعي و حقيقي است 

كـه تمـدن غـرب دقيقـاً در جهـات مخـالف آن        آن نگي و تنوع، حالاست از تكثر و چندگا
  .چه محكوم شده همواره شدن و چندگانگي بوده است آن. درجريان بوده است

كند، چنـدان هسـتي نيسـت زيـرا از      كوشد نفي كند و مي انگاري محكوم مي آن چيزي كه هيچ
اين بيشتر چندگانه اسـت، ايـن    .دانيم كه هستي به نيستي، چونان برادر شباهت دارد ديرباز مي

نگرد كه بايد كيفر ببيند و بايد در  را همچون چيزي مي »شدن«انگاري  هيچ. است »شدن«بيشتر 
بودن جذب شود و چندگانه را همچون چيزي نابحق كه بايد مـورد داوري قـرار گيـرد و در    

 انگـاري  م هيچچنين است نخستين و آخرين كال. اند شدن و چندگانه مجرم. يگانه جذب شود
   .)59: 1382 ،دلوز(
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انسـان  . كند انگاري ايجاد نمي مرگ خداي مسيحي در رنسانس هم تغييري در روند هيچ
بـه عبـارت   . گيـرد  هاي الهي را مـي  هاي انساني جاي ارزش نشيند و ارزش به جاي خدا مي

هـاي   گيـرد امـا ايـن انسـان و ايـن اخـالق همـان ارزش        اخالق جاي مذهب را مـي  ،ديگر
گرانه، يعني همان بردگي اسـت   اين همان زندگي واكنش. تر است پست ةگون ةانگاران نيست

 ةنوع دوم نهيليسم در فلسف. كند كه اينك به تنهايي و با مسئوليت خود همان بار را حمل مي
آن، اين جهان ظاهري و متغيـر   برايهايي است كه  نيچه به معني انكار همان جهان و ارزش

يعنـي  . رسـيده اسـت   پاياني نهيليسم فـرا  ةمرحل) زمان او(اكنون  ،به نظر نيچه. شد انكار مي
  :كند ترتيب بيان مي و آن را بدين ،معنايي زندگي ها و بي ارزشهمة اعتمادي به  بي

ناپذير بودن مطلق هستي در زمـاني اسـت كـه     اعتقاد به دفاع) راديكال(اي  انگاري ريشه نيست
بازشناسي ايـن   ،شناسد در ميان باشد، از اين گذشته آدمي بازمي هايي كه ترين ارزش پاي عالي

ـ يا در خـود بـودن چيزهـا     ترين حق براي مفروض داشتن يك فراسو مسئله كه ما فقدان كم
در اين زمان انسان ايمان خود بـه جهـاني   . هستيم كه ممكن است الهي يا تجسم اخالق باشد

 .دهد خش به اين زندگي را نيز داشتند از دست ميب  هايي واال كه مرجعيت معنا برين و ارزش
كه  پس از آن. يابد گيرد و به هيچ دست مي هيچ را هدف مي» شدن«يابد كه  اكنون آدمي در مي

يابد چگونه جهان صرفاً از روي نيازهاي رواني ساخته شـده و چگونـه او مطلقـاً     انسان درمي
اعتقادي به هر  بي ةشود و دربرگيرند اده ميانگاري ز هيچ ةآخرين مرحل ،هيچ حقي بر آن ندارد

با چنـين   .دارد شكل از جهان متافيزيكي است و باور به هر جهان راستيني را بر خود حرام مي
35  ـ 34 :ب1377،نيچه( گيرد تنها واقعيت، مسلم مي ةشدن را به منزل موضعي، واقعيت(.  

حـاكم شـده بـود     19كه بر قـرن  پوزيتيويستي  ةتحت تأثير فلسف ،به احتمال زياد ،نيچه
كنـد و   همين هرگونه متافيزيك و مرجعيـت فراحسـي را انكـار مـي    براي گويد و  سخن مي

  : گيرد كه انسان باالخره به اين موضوع پي برده كه تحت تأثير چنين فضايي نتيجه مي
يا مفهوم حقيقت » يگانگي«، مفهوم »هدف«توان به ياري مفهوم  خصلت كلي هستي را نمي

گيـري در كثـرت    نـوع يگـانگي همـه     هـيچ . هستي هيچ هدف و غـايتي نـدارد  . عبير كردت
هاي هدف، يگـانگي و وجـود را كـه بـراي      به طور خالصه مقوله. آمدها وجود ندارد پيش

ارزش  بنابراين جهان بي. كنيم ايم، دوباره رها مي افكندن نوعي ارزش به جهان به كار بردهرف
  .) همان( رسد به نظر مي

فروپاشي اعتقاد به جهان برين است و بـا   ةنتيج ها ارزش شدن ارزش هور نيهليسم و بيظ
. مرد اسـت  آور ابر كه پيام كسي ،شود رفتن آن، زمينه براي ظهور زرتشت نيچه فراهم مي  بين از

او در ايـن قطعـه عـالم    . دهد شرح مي شامگاه بتانرا در ) جهان واقعي(فروپاشي ة نيچه نحو
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نفسه كانت را مترادف هم و در يـك راسـتا قـرار     ، ملكوت مسيحي و جهان فيمثل افالطون
داند كه سرانجام امروز بـه پايـان خـود     جهان برين مي ةرا اشكال متفاوت ايدها  دهد و آن مي

  :نويسد مي »سرانجام افسانه شد؟) جهان واقعي(چگونه «نام   اي به او در قطعه. است  رسيده
  تاريخ يك خطا 

او در آن  .شـدني اسـت   براي انسان خردمند، مقـدس و بـا فضـيلت حاصـل     واقعي،جهان . 1
  .)من افالطونم، من حقيقتم(گزيند، او خود آن است  سكونت مي

شدني نيست ولي بشارت آن به انسـان مقـدس، بـا فضـيلت،      اكنون حاصل) جهان واقعي(. 2
  .)شود مي مسيحي. گردد جهان واقعي زن مي( شود كار داده مي كار توبه گناه

حتي اگر . تواند وعده داده شود حتي نمي. نشدني است ناپذير و اثبات حصول) جهان واقعي(. 3
 .)شود كونيسبرگي مي ،جهان واقعي( آن را فرمان مطلق اخالقي بدانيم

. دم سـپيده  مـيش  و هواي گـرگ (اي داشت؟  شناختني وظيفه توان در مقابل چيز نا چگونه مي. 4
 .)گرايي خواني تجربه د، خروسخر ةنخستين خمياز

هاي  جان .شود افالطون از شرم سرخ مي(پس به دورش اندازيم . جهان واقعي مردود است. 5
 .)دارند آزاده سر به شورش بر مي

؟ امـا  »ودنم«ماند؟ شايد جهان  پس كدام جهان باقي مي: ايم ما بر جهان واقعي مهر باطل زده. 6
 ةنيمـروز، لحظـ  . (ايـم  قعي، جهان نمود را هم بـه دور انداختـه  با از ميان برداشتن جهان وا. نه

  .)63: 1357 ،نيچه( )ترين خطا، اوج انسانيت، آغاز زرتشت ها، پايان طوالني ترين سايه كوتاه

اخـالق   ديـن و  و وحـدت و همسـويي فلسـفه   بار نيچه در اين قطعه ضمن اينكه ديگر
زيرا بنياد هر سه بر اعتقاد به جهاني ديگر . ندك را نيز اعالم ميها  دهد فروپاشي آن رانشان مي
) مـرگ خـدا  (نيچه از اين واقعه به . است  است اما اكنون اين اعتقاد از بين رفته  استوار بوده

حـال توجيـه    بـه  هاي واالست كه زندگي و رنج بشر را تا مرگ خدا مرگ ارزش. كند ياد مي
ه نام حقيقت برتر به نفي واقعيت زنـدگي  هاي خود ب هاي وااليي كه با دروغ ارزش. اند كرده

هـايي   با مرگ خدا، ارزش. ايم رسيدهها   نيچه معتقد است به پايان عمر اين دروغ. اند پرداخته
اخـالق   ةپرداختنـد و همچنـين آن را پشـتوان    معنايي و رنج زندگي مي كه با آن به توجيه بي

كه نيچـه آن را بـا مفهـوم     ،هدفي بيمعنايي و  برهوت بي بهساختند زوال يافتند و انسان  مي
نيچه عصر خـود را عصـر نيهليسـم و انحطـاط     . است  دچار شده ،كند نيهليسم توصيف مي

رود و معتقد است كه ابرمرد بايـد بـه جـاي خـدا      داند و با ابرمرد به مصاف نيهليسم مي مي
ختـراع خـدا و   رود كـه از آغـاز تـاريخ بـا ا     به جنگ كساني مي ،رو اين از. آفريني كند ارزش
اخـالق   ،در نگـاه نيچـه  . انـد  شـده  هاي واال مرد و انسان هاي اخالقي مانع از ظهور ابر ارزش
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آمـده از   كه بـر  ،)ليبراليسم و سوسياليسم(هاي سياسي مدرن  يهودي و مسيحي و ايدئولوژي
  .اند هاي واال و برتر بوده ترين دشمنان انسان ند، بزرگا همان اخالق

كه تا كنـون، دروغ   چرا: انگيز است اما حقيقت من هراس ـ گويد سخن مي حقيقت با زبان من
من براي عمـل متعـال بـه     ةاين است قاعد: ها ارزيابي تمام ارزشـ  حقيقت ناميده شده است

  ).166ـ  165 :1381 ه،چني( خود آمدن انسان كه در من به گوشت و نبوغ تبديل شده است

  
  نيچه بندي اخالق در آثار فريدريش تقسيم

داشت و يا بنياني ناشي از خواست » مثل«فيزيكي چون عالم  پيش از نيچه اخالق يا بنياني متا
 ةعقالني چنـان چـه در فلسـف    ،رش هاي ديني يا آنكه امري وجدانيو امر خدا همچون نگ

اين اخالق مستقل از غريـزه و قـدرت بـود و بـراي     . آمد كانت مطرح است، به حساب مي
نيچه تقدس اخالق را درهم شكست و اخالق برابري را تحت . رفت ار ميك بهها  هدايت آن

تـوزي و تنفـر مـردم     لهاي توصـيف كـرد و آن را از توليـدات حـس كينـه     عنوان اخالق گَ
. ناشـي دانسـت   قـدرت  ةفرودست نسبت به سروران دانست و اخـالق سـروري را از اراد  

 .طلبي انسـان دارد  ريشه در قدرت ل شد كهئنيچه براي اخالق خاستگاهي طبيعي قا ،واقع در
يابيم كه در جهان ما زورمند و ناتوان، حـاكم   درميها  شناسي اخالق و ارزش تبار دربا دقت 

اسـت و اخـالق در     اي مادي ميان اينـان برقـرار   رابطه. و محكوم، عقاب و بره وجود دارند
  .)45: 1373 ،احمدي( كوشد كردن اين رابطه مي پنهان

تحت هدايت الهي قـرار نـدارد، و    خودي خود در مسير درست نيست، و مطلقاًنوع انسان به 
بـه   ،انحطـاط ة نفي، فسـاد، و غريـز  ة اش، بيشتر غريز ترين مفاهيم ارزشي مقدس در زير دقيقاً

 .)124: 1381 نيچه،( اي فرمان رانده است شكل اغواگرايانه

. )Kalish, 2004: 7( نـد ا ي متمايلبندي اخالق گيري در تقسيم آثار نيچه به جهت ،كلي طور به
  :كند طراحي مي ،اوست ةنظر خود را بر اساس خواست قدرت، كه بنياد فلسف اخالق مورد هنيچ

كنـد، خواسـت قـدرت و خـود قـدرت را در       نيك چيست؟ آنچه حس قدرت را تشديد مي
  .)28: 1386 ،نيچه( زايد بد چيست؟ آنچه از ناتواني مي .انسان

اخالقـي جديـد   ) ، اشراف، اقويااناخالق سرور(ق حاكم بر طبيعت انسان به جاي اخال
اي است، كه بر  لهاين اخالق كه ريشه در دين و فلسفه دارد اخالق گَ. مبتني بر برابري آفريد

اي بر  له عامل كسالت اخالقي و زنجيرهاي محدودكنندهاخالق گَ. مدرن حاكم است ةجامع
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پايگـاه اخـالق   . نـد ا است كه عامل پيشرفت تـاريخ  روي اراده قدرتمندان و اخالق سروران
چون قدرتي نداشتند، با سـالح اخـالق و    اي طبقات ضعيف و زيردست است كه عمالً لهگَ

  . رفتندها  تزوير به جنگ سروران و محدود كردن آن
بـراي قـدرت    مـداومت و انباشـتگي نيروهـا    جهتاي براي باليدن  من خود زندگي را غريزه

سخن مـن ايـن اسـت كـه تمـام       .كه اراده به قدرت وجود ندارد انحطاط است آنجا دانم، مي
هـاي   يعنـي ارزش  ،هاي انحطـاطي  كه ارزش و اين .شري اين اراده را فاقدندبهاي عالي  ارزش
  .)30: همان( راند فرمان مي ،ها  ترين نام انگارانه به نام مقدس نيست

  : اخالقي است ةگون  ل به دوئنيچه قا
هاي نازك و درشت كه تا كنون بـر روي زمـين فرمـان     ذاري ميان بسياري اخالقگ و با گشت

گردنـد و در هـم    ام كـه بـا هـم بـازمي     ي را يافتهصهاي خا رانند، جنبه اند و هنوز هم مي رانده
ق بنيادي از آن رانجام دو نوع بنيادين از اخالق بر من آشكار شد، و يك ف تا آن كه سر. اند تنيده

 .)256: 1376 ،نيچه( آنچه هست اخالق سروران است و اخالق بردگان: است ميان بر آمده
سـاالرانه داشـتن تـن نيرومنـد اسـت و       مهمانـ  هاي شهسوارانه داوري ارزش ةانگار پيش

يعنـي جنـگ و    ،آن اسـت  ةتندرستي روزافزون و پر بـار و سرشـار، همـراه بـا آنچـه پاينـد      
و در كل هر آنچه كـار و كوشـش پرنيـرو و    هاي رزمي  ماجراجويي و شكار و رقص و بازي

هـاي ديگـر    انگـاره  يارانه پيش هاي دين گذاري اما ارزش. داشته باشد بر خوارانه در آزادانه و شاد
كـه   انـد زيـرا   يـاران بـدترين دشـمن    دين .اند آنجا كه پاي جنگ در ميان باشد آنان باخته. دارند
وارتـرين و   است كه نفرت در ايشان بـه هيـوال   شان زوري ند و به دليل كما ترين مردمان زور كم

  .)38 :ج1377 ،نيچه( بالد ها مي ترين اندازه آگين ترين و زهر ترين و معنوي ترسناك
امـا اخـالق   . رويـد  گويي پيروزمندانه به خـويش بـر مـي    ريآهر اخالق واالتبارانه از دل 

اين . گويد نه مي ،جز اوستچه  به آن »ديگر«چه  است به آن »بيروني«چه  بردگان نخست به آن
. تـوزي اسـت   همـان كينـه   ةزاد ،دوختن به بيرون به جاي گرداندن آن به خويش نياز به چشم

  )43: همان( ش همواره نخست به يك جهان بيروني دشمنانه نياز دارداخالق بردگان براي رويِ
نيـازي  او . ندك ها تلقي مي ارزش ةكنند نوع واالي انسان خود را تعيين ،در اخالق سروران

چيـز اعتبـار     داند كه خود اوست كـه بـه همـه    كند، مي خود داوري مي. ديگران نداردتأييد به 
در . ندا اشراف ةنيكان در اصل واال و از طبق ،به عبارت ديگر. هاست ارزش ةاو آفرينند. دهد مي

اخالق، اخالق  .كند گونه مردان مي وش و اعمال اين داللت بر مرد عامي، بنده» بد« ،اين اخالق
 تضاد ميان نيك و بد عمـالً . خوب به معني واالست و آن اخالق سروران است. طبقاتي است

اخالق بردگان است، كه در آن قوي و قدرتمنـد را   ،در مقابل. تضاد ميان واال و فرومايه است
 ،درتبه جاي واالگهري، ق. نگرند خوب مي/ به ديدة مثبتآورند و رنجبران را  بد به شمار مي

. اند كه ازبراي تسكين دردمنـدان اسـتخدام شـده اسـت     بينيم صفاتي اهميت يافته مي و زيبايي
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خصوصـياتي اسـت كـه بـراي بردگـان و رعايـا       ها  دهنده، اين ياري  دلسوزي، مهرباني، دست
سـروران   .)153: 1371،كاپلسـتون ( مفيد قلمداد شده استها  سودمند است و براي اخالق آن

بـاكي، تنـدخويي،    ند كه ويژگي چشمگيرشان جسـارت، بـي  ا تثنايي و نيرومنديهاي اس انسان
دهند، ضعيف،  بشري را تشكيل مي ةاصلي جامع ةكه تود ،ولي بندگان. استخطركردن  ،شور

زده بودنـد و از   قـدرت تكيـه   ةدر آن دوراني كه سروران بر اريكـ . اند مايه و ميان ،ترسو، ماليم
ها تعلـق داشـت و    دند، اخالق حاكم يا دستگاه ارزشي حاكم به آنبرخوردار بو ويژهامتيازات 
داد  چه را انجام مـي  كرد و آن سرور خود را نيك خطاب مي. به خود بودها  احترام آن ةباز تابند
تفاوت بنيادي داشـتند و سـروران   ها  سروران بودند و با آن ةبندگان زير سلط. دانست نيك مي

اما . بردند بندگان به كار ميدر اشاره به يادي لفظ بد يا فرو را كردن اين تفاوت بن براي مشخص
هاي خـود را بـه ديگـران تحميـل      هاي خود نبودند و ارزش ارزش مدعي جهانگيريِ سرورانِ

 »نيـك «هاي  اژهعبارتي و به. عملكرد سروران بود ةفقط گزارشگر نحوها  اين ارزش. كردند نمي
در ايـن مرحلـه سـرور بـه بنـده احسـاس       . تـا تجـويزي  هاي توصيفي بود  اژهبيشتر و »بد«و 
توده ممكن است و بايد اخالق خود . سرور نفرت داشتاز كه بنده  حالي دركرد  مياعتنايي  بي

هـا و موانـع اخـالق     بايد زنجير ،كه همان مردان واالترند ،را حفظ كند اما قدرتمندان و مردان
د را كه همان اخـالق سـروران اسـت و در آن    هاي راستين خو اندازند وارزش دور بردگي را به

ازهمـه بـاالتر    ،مردان واالتـر . و قوي است اختيار كنند ،خوب به معني شرافتمند، واال، صديق
كه همان اخالق اشـراف   ،د خورد بلكه اخالق خودشان رانرعايا را نخواه ةفريب تود ،ابرمرد
  . كرد  كيد خواهندتأ ،است

اين اخالق در ضـعف،   ةريش. بندگي است  اخالق ةرجستب ةمسيحيت نمون ،به نظر نيچه
گـي  يژانداز انسـان مسـيحي و   از چشم. و بدطينتي انسان است ،نفس به ترس، نداشتن اعتماد

است  انسان خوب كسي. گذشتگي است خود خواهي، مهرباني، و از انسان خوب فروتني، خير
اهم نكنـد و انسـان شـر    كه به ديگران آسيب نرساند و اسباب ترس و وحشت كسي را فـر 

نيچه هر دستگاه اخالقي از اين دست را . كسي است كه از اين فضايل اخالقي محروم است
همين ذيل  ،دنياي مدرنپذيرفته در بسياري از اصول اخالقي از خواند و  اخالق مسيحي مي

  .)97: 1379 ،حقيقي( كند ميعنوان مسيحي، انتقاد 
ـ ا مطرودان جهان ةمخاطب مسيحيت هم مسـيحيت در بنيـاد خـود داراي نفـرت بيمـاران       .دن

هاي نيرومند  جان سيما وسرافراز، چيزهاي خوش .وغريزه متضاد با تندرستي وتندرستان است
تـرين   اكنون بـزرگ  مسيحيت تا هم .وباالتر از همه زيبايي براي گوش و چشمش زيانبار است

  .)109: 1386 ،نيچه( ستا  بدبختي بشر بوده
هـاي بنيـادي ايـن     غريـزه  ةتر انسان تا سرحد مرگ جنگيده، هم وع عاليمسيحيت عليه ن

بشر نيرومنـد را  . داشته است  بدي وفقط بدي را نگهها  آن ةانسان را مطرود ساخته و از چكيد
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و  ،مسـيحيت از هـر چيـز ضـعيف، پسـت     . اسـت   نكوهيده و مطـرود انسـان شـناخته    ةنمون
مطلوب   زندگاني نيرومند را كمال ةاي نگهدارنده بدسرشت جانبداري كرده و ضديت با غريزه

  .)28: همان( خويش ساخته است
  :داند نيچه ترحم مسيحي را نيز عامل انحطاط وتضعيف نيروي زندگي مي

هاي نيروبخشـي اسـت كـه بـر نيـروي       ترحم متضاد هيجان .نامند مسيحيت را دين شفقت مي
آورد قدرت خود  انسان زماني كه رحم مي .ترحم اثري افسرنده دارد .افزايند احساس زندگي مي

رحم  .كند اثر مي بي ،كه خود قانون گزينش است ،قانون تكامل را رحم كالً .دهد را از دست مي
گان از ارث و محكـومين  دشـ  رحـم از محـروم   .كند چه را كه مستعد ويراني است حفظ مي آن

دارد بـه خـود    زنـدگاني نگـه مـي    ها كـه در  سرشتي و از راه وفور انواع بد .كند زندگي دفاع مي
  .)30: همان( عملي است انگاريِ ترحم نيست. دهد زندگاني سيمايي تيره و مشكوك مي

 .)242: د1377 نيچه،( ترين خطر در كجاست؟ در دلسوزي بزرگ

با حاكميت اخالق بردگان ويژگي اخالقـي افـراد قـوي مثـل شـور خطرگـري، تهـور،        
خواهي و نظاير آن اندك اندك انگ غيـر اخالقـي    روريگري، شرزگي، س جويي، حيله انتقام

مـردان ضـعيف بـراي توجيـه ضـعف درونـي خـود مـردان واال و         . خورد و بـد نـام شـد   
خود  رايخوب را ب ةاژانگاشتند، شر ناميدند و و امتيازان سابق را كه دشمن خود مي صاحب

  اين از. آورد خود را به بار مي اي گام به گام پيامدهاي لهگَ ةغريز ،از اين به بعد. اطالق كردند
گونـه   هـر  ،سرانجام. شود ناميده مي »شر«چه فرد را بر فراز گله كشاند و بترساند  هر آن ،پس

شـود و   منشي واال و جدي، هرگونه تكيه بـر خـويش، كمـابيش وهنـي شـمرده مـي       بزرگ
  .»گوسفند«ز آن تر ا است و باال »بره«شود  چه محترم شمرده مي انگيزد و آن گماني برمي بد

  :بر آن است كه نيچه
  .)155: 1376 ،نيچه(با يهوديت آغاز و با مسيحيت ادامه يافت ها  از نظر تاريخي دگرگوني ارزش

مسـيحيت چيـزي   . توان درك كرد يافت مي مسيحيت را تنها با توجه به دياري كه در آن رشد
  .)55: 1386 ،نيچه( منطقي آن بود ةيهود نبود بلكه نتيج ةمخالف غريز

مسـيحيت توانسـت   با سپس  شد و بار توسط يهوديان طراحي اولها  شدن ارزش واژگون
خـود را حفـظ كـرده     ةمدرن نيز همچنان غلب  اخالق بردگي در دنيايكه  چندان ،پيروز شود

  .كند گذار اخالق بردگي قلمداد مي نيچه يهوديان را بنيان ،رو اين از. است
بـراي  «و تمامي جهـان باسـتان    )Tacinous( تاكينوس ةتهمان قومي كه به گف ،يهوديان

ها بودند  همين ،آري. ند در ميان اقوام ا يو به گفته و به باور خويش قوم »اند بردگي زاده شده
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اند كه از بركت آن دو هزار سال است كه زنـدگي   را آوردهها  كردن ارزش گوناژو ةكه معجز
و شرارت و  ييخدا انبيايش، ثروت و بي. ه استخطرناك و تازه يافت اي بر روي زمين جلوه

. دنيـا را بـه كـار بردنـد     ةژبـار وا  ينكردند و براي نخست  را با هم آميختند و يكي ييگو زور
با ايشان است كه قيام اخالقي بردگان آغاز . هاست كردن ارزش گونژاهميت قوم يهود در وا

   .)103: 1381 ،كهون( شود مي
بر روي زمين بر سر واالتباران وقدرتمندان و سروران و فرمانروايان چيست تمامي بالهايي كه 

كه در برابر دشمنان و  ،اين قوم دينيار ،يهوديان. اند، در برابر آنچه يهوديان با ايشان كردند آورده
هاي آنان را از  خواهي ارزش ترين صورت كين فاتحان خويش خرسند بدان شدند كه با معنوي

تـرين   زده قـومي بـا واپـس   . ار بـود يـ چنين كاري تنها در خور قومي دين. دريشه زير و زبر كنن
آوري به خود جسـارت دادنـد تـا     اين يهوديان بودند كه با پيگيري ترس. خواهي دينيارانه كين

گون ژرا وا) خداپسند= شادان = زيبا = توانا = واله = نيك ( ساالرانه  هاي ارزشي مهمان معادله
كـه بگوينـد    يعني ايـن . ن بچسبندآزوران، به  ترين نفرت، نفرت كم مغاكيهاي  كنند و با دندان

همانـا   ،دستان، اهل ايمان ند و ناتوانان و فروا دستان نيكان همانا تهي، ندا بختان نيكان همانا نگون
ند و آمرزيدگي ايشان را ا آمرزيدگان همانا اينان .ند و محرومان و بيماران و زشتانا برندگان رنج
دانـيم   و مـي  .پرسـتان  شما واالتباران و قدرتمندان تا ابد شريرانيد و ستمگران و شهوت و .بس

بـا يهوديـان قيـام اخالقـي     . به دست يهوديان را به ارث بـرد ها  گوني ارزشژچه كسي اين وا
  .)43: ج1377 ،نيچه(قيامي با تاريخي دوهزار ساله در پس پشت . شود بردگان آغاز مي

ترين نيروي زندگاني كـه هرگـاه    ست داراي سرسختا شناسي قومي يهود از ديدگاه روان
هـاي سرشـت    ترين حيله رفژخود از  ةاراد وهاي غير ممكن قرار گرفت به ميل  در موقعيت

دليـل كـه مغلـوب ايـن       اين  به  نه .كند هاي منحط جانبداري مي از تمام غريزه نگهداري خود،
توانـد بـر جهـان     ميها  آن نيرويي را ديد كه به ياريها  كه در آن  ليلدها شده بل به اين  غريزه
اند كه چون منحطـان   تا مرز وهم مجبور شدهها  آن .ندا دوم انحطاط ةيهوديان نسخ .شود  چيره
هاي مـنحط   جنبش اند كه خود را پيشروِ العاده دانسته با يك نبوغ تاريخي فوقها  آن. كنند  عمل
  .)57: 1386 ،نيچه( گي بسازنددطرفدار زن ةتر از هر فرقدهند تا از آن چيزي نيرومند  قرار

ـئل    يهوديان طرفه رو  بـودن يـا نبـودن روبـه     ةترين قوم جهان هستند زيرا هنگامي كـه بـا مس
بايسـت   بهايي كه مـي . بمانند» به هر قيمت كه شده« ريا برتري دادند بي شوند با اعتقادي كامالً مي

خود را ها  نآ .دن و حقيقت تمام جهان درون وبرون بودطبيعي بو بپردازند تحريف كل طبيعت و
تـاريخ را يكـي    اخـالق،  پرستش دينـي،  .دين را تغيير دادندو  متضاد تمام شرايط طبيعي ساختند

   .)55: همان( بدل كردندها  نآهاي طبيعي  به متضاد ارزش ناپذير اي جبران پس از ديگري به شيوه
   زننـده اسـت جهـان را زشـت و زننـده كـرد      مسيحيت كه جهـان زشـت و    ةاين قطعنام

  .)198: د1377 نيچه،(
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اخالق مسيحي در مقام  ،به اعتقاد او. داند اخالق يهودي مي ةنيچه اخالق مسيحي را ادام
حافظ منافع افراد ضعيف در مقابل افراد قوي نيرويي است بسيار توانمند و بانفوذ در جهت 

راي بقاي قـوي و سـالم و شـجاع و مسـتقل،     اين اخالق محيط را ب. انحطاط و سقوط بشر
خـواه  . چنين انساني از رنج هراس نـدارد . كند گويد، دشوار مي فردي كه به زندگي آري مي

  . )104ـ  103: 1376 ،نيوهاوس( رنج نصيب خود او شود، خواه ديگري
هـاي   بينـد كـه آن را سـمبل ارزش    نيچه نقش يهوديت را در انحطاط انسان آنچنان جدي مي

وي نبـرد ايـن دو دسـتگاه ارزشـي را     . دهد هاي واال قرار مي تر انسان در مقابل انسان پست ةنگو
  . پست همچنان ادامه دارد منحط و ةگون داند كه علي رغم پيروزي تاريخيِ نبردي تاريخي مي

روي هـم   در ترسـناك رو  يكشاكشـ در  »خيـر و شـر  «و  »خوب و بـد « ةارزش رويارونهاد ود
هاي كالسـيك   گمان در رنسانس آرمان بي. ر برابر يهوديه و يهوديه در برابر رومروم د. اند بوده

همه چيز، به طرزي درخشان و غريب باز سـر از خـواب    ةگذاري واالتباران ارزشة يعني شيو
توزي  اما از بركت آن جنبش كينه ،آمده اي از گور بر روم به خود جنبيد همچون مرده. داشتند بر

 ،بـا انقـالب فرانسـه   . يهوديه باز به شتاب پيـروز شـد   ،گرفته پيرايي نام كه دين ،سراسر عوامانه
ترين چيزي روي داد كـه   اما يكباره در آن ميان بزرگ .يهودي باز بر آرمان كالسيك چيره شد

آرمان روزگار باستان باز زنـده و سـرپا پيشـاروي چشـمان و     . هيچ كس چشم به راهش نبود
كـه شـعار   ) گـان  يشـينه بحق سـروري  (وياروي آن شعار دروغين و ر. وجدان بشريت ايستاد

شعار  ،كشاندن انسان كردن و فرو  كردن و برابر  تر كردن و پست  توزي است و خواست پست كينه
در حـق  : افكن كـرد  تر طنين فشارانه تر و پا تر و ساده زاي ضد آن را پر قدرت ترسناك و شادي

آيـا كـار    .انسـان  انسان و ابـر  نهاد نا اين هم ناپلئون. شد  ارپديد ،پلئونسروري كمينگان، يعني نا
ديرينـه   ةيكباره بـه پايـان رسـيد؟ آيـا روزي ايـن شـعل      ها  هاي آرمان ترين تمامي ستيزه بزرگ
بايـد بـا تمـام     آيـا نمـي  . تر و با آمادگي بسي روزگار برتر باز زبانه كشد بايد بسي ترسناك نمي

   .)65ـ  66 ج1377 ،يچهن( ن بود؟آنيروي خويش آرزومند 
. كنـد  قانون اخالقـي بيـان مـي    در قالبكند و آن را  شخص ضعيف زندگي را انكار مي

اند و قـوانين اخالقـي    شان محكوم به هالك و تباهي شده سستيعلت به  گونه افراد قبالً اين
مد   و  هايشان جزر هايي كه در رگ آن ،صورت هر در. هاست درحقيقت توجيه تباهي آنها  آن

نيرومندي جريان دارد بايد باالتر از جو زهرآگين و فاسـدي كـه بيمـاران و افـراد     با حيات 
مندي ميل به قدرت و ميل  بگيرند و با شجاعت و نشاط  قراراند  فراهم كردهمشرف به مرگ 

شكوه و قدرت خـود صـعود    ةاگر انسان بايد به باالترين نقط. كنند  كيدأبه زندگي خود را ت
مند و نيرومند نبايد اجـازه دهنـد كـه     افراد نشاط. دهد  خود را فراتر از اخالق قرار كند بايد

  .)100ـ  98 :1379 ،حقيقي( كنند  غلبهها  يافتگان بر آن ضعفا و انحطاط
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كامـل   ةاي در دنيـاي مـدرن سـلط    لهانگارانه و گَ هاي نيست نيچه معتقد است كه ارزش
  .)Pearson, 2002: 7( »رو به انحطاط است تمدن جديد به صورت جدي« و؛ يافته است

بينيم كه روي به بزرگي داشته باشد و اي بسا كه او همچنان  چيزي نمي  ما امروز در انسان هيچ
تـر و   تـر و آسـوده   خوتر و زيـرك  شود و خوش رود و هرچه نرم و نازكتر مي فرو و فروتر مي

ن همان سرنوشت شومي است كه اروپا بـه  اي. تر تر و مسيحي گيرتر و چيني تر و آسان مايه ميان
 انگاري امروز چيست اگر كه ايـن نيسـت ؟ مـا از انسـان بيـزاريم      و هيچ. آن دچار آمده است

  .)53: ج1377 ،نيچه(

ــان يانــگ  ــه جولي ــاب ) Julian Young(البت ــن نيچــه ةفلســفدر كت  Nietzsche’s( دي
Philosophy of Religion (كنـد ولـي    سيحيت را انكـار مـي  چه نيچه م كه اگركند  اظهار مي

چراكـه محكوميـت اخـالق     .(Santaniello, 2007: 1) تتوان وي را ضد مسيح دانسـ  نمي
ي طرد تمام و كمال مسيحيت نيست بلكه نيچه نكات مثبت را نيـز  امسيحي نزد نيچه به معن

 ةميانـه، همچـون ايـد    ةاز اصـول كليسـاي دور   برخـي حتي نيچه به . كند در آن مشاهده مي
وي همچنـين ميـان    .)Santaniello, 2007: 2( نگريسـت  احترام مي ةبا ديد ،روند جهانيشه

چه پس از مرگش به نام اخالق مسـيحي و ديـن    شخصيت مسيح تاريخي و سلوك او با آن
  . مسيحيت شكل گرفت تباين قائل است

ن هم بر بـاالي  آمسيحيت يك سوءتفاهم است، در حقيقت يك مسيحي وجود داشت و  ةواژ
اند، فرد مسيحي كه دوهـزار سـال    براستي هيچگاه مسيحياني وجود نداشته .صليب جان سپرد

 ،چـه بـر مسـيحي    بينيم آن با دقت مي تفاهمي رواني است،ءشود سو است مسيحي خوانده مي
   .)82ـ  81: 1386 ،نيچه( حكم رانده فقط ايمان او بوده است ،رغم تمام ايمانش به

اخـالق   ةكننـد  ميان رفتار مسيح و اخالق مسيحي در وجـه نفـي  بخش  ترين عامل تمايز مهم
اين همان كاري است كه . كند داوري مي مسيحي است و درواقع با اين كار در مورد جهان ارزش

حـق و   ،و نـه خـارج از آن   ،انسان از آن رو كه درون زندگي اسـت . در نگاه نيچه محكوم است
همين رو ميان رفتـار مسـيح و اخـالق مسـيحيت      از. داوري در مورد آن را ندارد ارزشامكان 

كـه نيچـه    ــ  زند امـا مسـيح   چرا كه بشر مسيحي با غرور بر مسند داوري تكيه مي. تمايز است
 :نويسد در اين باره مي دجالدر  .كرد ديگران حكم نمي ةدربار ـ براي او حرمتي واال قائل است

او در برابـر داوران و نگهبانـان و   يعنـي رفتـار   : كـردار اوسـت   ةميراث او بـراي انسـان شـيو   
او مقاومـت   ... و سرانجام بر بـاالي صـليب  . كنندگان و در برابر هر نوع تمسخر و بهتان متهم
اي كه ممكن است بـراي   برتافتن از فاجعه  كند و براي روي كند، از حقوق خود دفاع نمي نمي
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 ورزد كنند عشـق مـي   و بدي ميو حتي در وجود كساني كه به ا ... كند او پيش آيد اقدامي نمي
  .)76: همان(

كردنـد   كيد دارد كه مسيح با كساني كـه بـر ديگـران حكـم مـي     أنيچه بر اين واقعييت ت
عصيان مسـيح  . خود را از بيخ و بن براندازد ةخواست اخالق موجود زمان مخالف بود و مي

و نيچـه او را  مراتـب داوران يهـودي و حاكمـان بلندرتبـه را آمـاج حملـه قـرار داد         سلسله
  .همين گناه بايد بميرد و نه به جهت گناه ديگرانبه داند كه  آشوبگري مي

 اخالق مسـيح . شر است و خدا همانند خود زندگي فراسو و برتر از خير ،در نگاه نيچه
كليسـا و بـر   بـه دسـت   كه بعد از او  ،اما اخالق مسيحي. آيد فقط به كار زندگي خود او مي

 ةلـ گَ ةاين اخالق يهـودي مسـيحي، غريـز   . كينه است ةزاد ،گيرد كل ميمبناي ايمان به او ش
  .هاي نيرومند و مستقل انسان عوام است بر

  
  نقد نيچه بر اخالق جديد سياسي 

 ةو اولويـت اراد  ،ها، ابداعي بودن نظام سياسـي  اصولي مانند برابري انسان سياست مدرن بر
برابري برآمده از همان  ةايد. فاقد ارزش استها  اين ةهم ،در نگاه نيچه. اكثريت مبتني است

نفـرت نيچـه از    ةريشـ  .اسـت   اي است كه براي مبارزه با سروران طراحي شـده  لهاخالق گَ
انسـان را همچـون انسـان    دموكراسـي   ،از نظر نيچه. اي اروپاست لهدموكراسي در اخالق گَ

ترتيب به جنـگ وسـتيزي    نو بدي. صورتي از تباهي انسان است ،بنابراين. خواهد اي مي لهگَ
  .)38: 1387 ،مددپور( آورد مي  رحمانه با انسان واالتر و با خالقيت قدرتمندان روي بي

فريننـد  آ زشـت مـي   و ،چركين ،چيزهاي حقير زنند، قدرت را مي ةنهادهاي ليبرال زيرآب اراد
 لـه تنزل به اخالق گَ ليبراليسم يعني. رسند به پيروزي ميها واين اغنام اهللا هستند كه با اين نهاد

  .)106: 1357 ،نيچه(
با نقد مبـاني فلسـفي و    او. )Pearson, 2002: 6(نگرد  مي  تحقير ةبه ديدبه آزادي فردي نيچه 

. كـرد  مدرنيته و نفي اخالق برابري آن از حاكميت قدرتمندان و سـروران دفـاع مـي    ةگرايان انسان
 ،پيرسـن ( سماني اسـت نـه فردگرايـي ليبـرال    ج بنابراين فردگرايي نيچه يك فردگرايي اشرافي و

  :دهد ارائه ميها  متفاوتي از آزادي موردنظر ليبرال نيچه تعريف كامالً ،همچنين .)99: 1375
سـاالر   شـوند،  كه در جنگ پيـروز و شـاد مـي    ،هاي مردانه زادي به اين معني است كه غريزهآ

ن رفـاه  آانسـان آزاد شـده    .يابندخوشبختي چيرگي  ةبر غريز ،ثلدر م .هاي ديگر شوند غريزه
هـاي ديگـر    و دموكرات ،انگليسيان زنان، ،گاوان ماده مسيحيان،، داران درخور تحقيري كه دكان
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پـي   در كـه موانـع پـي    جـايي ما بايد در  .زادمرد جنگجوستآ .كند بينند انكار مي خوابش را مي
هـايي كـه در تـاريخ     ملـت  .جو كنـيم و زاد را جستآانسان  ةترين نمون فعال شوند مغلوب مي

ها  ن ارزشآهاي ليبرال به  هرگز در زير فرمانروايي نهاد .اند ارزشي داشته يا داراي ارزشي شده
  .)161ـ  160: 1357 ،نيچه( اند دست نيافته

منفـور  هـا   آزادي فردي ليبـرال  ةايد ةرا نيز به اندازها  برابري نزد سوسياليست ةنيچه ايد
بـردن نظـام     بين  از. بشري در ذات و گوهر خود طبقاتي است ةجامع ،در نگاه نيچه. داند مي

  . تمايز است شكل و بي بي ةها و تبديل همگان به تود طبقاتي مستلزم از بين بردن تفاوت
صفت و  لهاي كه در آن قدرت در انحصار گروهي خاص نباشد، خاستگاه موجوداتي گَ جامعه
  .)256: 1376 نيچه،( مايه هست ميان

گسـتر بـودن احكـام     كـه جهـان   يكي ايـن : شمارد عدالت را مردود ميسبب به دو  نيچه
آفرينـي   كه عام بودن احكام اخالقي با ارزش ديگر اين. اخالقي در معناي عدالت پنهان است
گستر بـودن احكـام    عدالت جز در جهان ،به گمان نيچه. افراد استثنايي و واال در تضاد است

نيز دارد و آن برابر شمردن كساني است كه مشمول احكام كلي  اخالقي پيامد منطقي ديگري
عدالت يعني برابر دانستن افراد نابرابر يا اجراي قوانين عام و كلـي  . اند اخالقي گستر و جهان
صفت  لهگَة ماي هاي ميان ها و انسان كند كه ابرانسان عدالت ايجاب مي مثالً. افراد نابرابر ةدربار

صفت  انسان و جماعت گله كه ميان ابررا عميقي ة توان در اما چگونه مي .برابر انگاشته شوند
نيچه معتقد است كه مفهوم برابـري   ؟اندازد ناديده گرفت و هردو را برابر دانست فاصله مي

كردن افراد براي زندگي   بردن فاصله و يگانه  بين  از برايكوشش . انسان با ذات بشر تضاد دارد
  .)120: 1379 ،حقيقي(اندازد  ت و نوع بشر را به خطر ميبار اس اجتماعي زيان

ها  برابري انسان ةكه بر انگار ،هاي دموكراتيك و سوسياليستي مدرن جنبش ،در نگاه نيچه
انگارانه  آرمان برابري از سويي تالش نيست. تجسم انحطاط تمدن غربي است ،استوار است
ـ     هاي م گانگي ها و چند گرفتن تفاوت براي ناديده  ةوجـود در جهـان اسـت و از سـويي دنبال
  .دستان براي غلبه بر صاحبان قدرت ضعفا و زير ةتوزان اخالق كينه

هايي كه  ها، پيروان نجس دارم؟ سوسياليست امروز در ميان بسياران كه را بيش از همه منفور مي
. سـازند  كارگر، لذت او و احساس خشنودي از طرز زندگي حقيـرش را فرسـوده مـي    ةغريز

هـا   بيـدادگري در نـابرابري حـق    ... موزنـد آ ش ميا توزي انگيزند ودرس كين حسد او را برمي
. خيـزد بـد اسـت    خواهي برمـي  چه از حسد و كين آن. هاست نيست بل در ادعاي برابري حق

 .)125: 1386 ،نيچه( طلب و مسيحي خاستگاه مشترك دارند آشوب
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جويي حقيـرش را خـاموش    نتقامجوي فرصتي است تا آتش او جا در جست رنجور همه
كند و  گاه كه مسيحي جهان را محكوم مي آن. طلب هردو منحط هستند مسيحي و آشوب. كند

رساند  اي به انجام مي اين كار را از روي همان غريزه. سازد اش مي بندد و آلوده به آن تهمت مي
  .)152: 1357 ،نيچه( كند آن جامعه را محكوم مية كه كارگر سوسياليست به انگيز

 ةكند و انگيز ياد مي »رتيل«از مناديان اخالق برابري با نماد  چنين گفت زرتشتنيچه در 
طلبـي و   تـوزي و حـس قـدرت    ، نه عشق به زندگي بلكه كينهرا نه بشردوستيها  دروني آن

  .خواند پرستي مي خود
گويم اما شـما انبـان    گونه با شما سخن مي كننده، اي واعظان برابري، من تمثيل اي رتيالن بيراه
بـه    حـالي  در. اسـت   شـده   تان بر شما چيره اي واعظان برابري، جنون ناتواني. ايد عواطف كينه

داريد كه شهوت سركشي و خودرايي آن سوي فضايلي نهفته بود كه آشكار  برابري بانگ برمي
 .)134: 1380 ،نيچه( كرديد مي

هـا   انسـان «به من آموخته اسـت   ييرا دادگرز »برابري بشمرند«خواهم مرا از مناديان  نمي
توانم بگويم وگرنه ادعـاي عشـق مـن بـه      بايد كه برابر نباشند و نيز جز اين نمي »برابر نيستند

  .)134: 1380،نيچه( شد انسان برتر صرف ادعا و آرزو مي
ايـن  . اخالقـي اسـت   تـرين بـي   رفژها، حقوق برابر براي بيماران، اين  همدردي با منحط

  .)1377b :528،نيچه( زند ستيزي است كه خود را به صورت اخالق جا مي طبيعت
بـه حمايـت از    ،اوج انحطاط اسـت  كه نمايانگر ،اي هاي توده نيچه در مقابل اين جنبش

نظامي . شود رعايت ميها  نابرابري ميان انسان خيزد كه در آن اصل اختالف و هايي برمي نظام
  .د نه منحطانكه حكومت در دست سروران قرار دار

هركس و هرچيز داوري كنند  ةتوانند دربار ي همگاني يعني زماني كه همه ميأدر عصر حق ر
  .)616: همان( مراتب را از نو بسازم كنم كه مجبور هستم سلسله احساس مي

آمدن گروهي برگزيده از خالقـان در عصـر    وجود معضل نيچه شرايط به ،از همان آغاز
هـدف هـر    كـه  گويـد  قدرت سزار و روح مسيح مي ةدربارداشتي در يادنيچه . هاست توده

كه با استادي كامـل متضـادترين   است ها، افراد باالتر  فرهنگ و سياستي فقط پرورش نابغه
در  .)178: 1382 ،فوكـو و ديگـران  ( كننـد  را در نهايت تنش با هـم تركيـب مـي   ها   متضاد

تـرين، نيازمنـد    تـرين و پيچيـده   عظـيم  كه آفـرينشِ  كند نيچه بحث مي فراسوي خير و شر
اما تمـدن غـرب و    .)Pearson, 2002: 4( مراتب مشخص اجتمايي در جامعه است سلسله

هـاي برتـر    كردن انسان با نابودها  سازي انسان  دستگاه آموزش و پرورش آن در راه همگون
  .كند به نفع توده تالش مي
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تصادف، خطرناك، طوفان و نيرومنـد را   متمدن اين است كه استثناء، ةبنيادين كل جامع ةغريز
  .)640: ب1377 ،نيچه( ال بردؤبه زير س

عـالي   آموزش. آموزش و پرورش در اصل ابزار ويران كردن استثناها به خاطر قاعده است
  .)661 :همان( حال است در اصل ابزار جهت بخشيدن به سليقه عليه استثناء به خاطر ميان

: رسـد  ترين ايستار ارزش جامعه به اوج خود مي عالي ةمثاب هاي جانور گله اكنون به آرمان
ها  من از اشرافيت در مقابل آن. ها كوشش براي بخشيدن ارزشي كيهاني، حتي متافيزيكي به آن

  .)662 :همان(. كنم دفاع مي
ترهـا   ترها بر ضعيف قوي ةسلط. اشاراتي داردتمدن پيدايش ضرورت بردگي در  ةنيچه دربار
 قـدر قدرتمنـد و   اي كه خود را آن در نظر نيچه، جامعه. و بنيان نظم اجتماعي استقانون طبيعت 

. گيرد  بيند كه بتواند اين قانون را ناديده بگيرد و سياستي ليبرالي يا اومانيستي را درپيش مطمئن مي
تفكـر او باشـد، زيـرا حـاوي      ةتـرين جنبـ   اين شايد برآشوبنده. كند زير پاي خودش را خالي مي

  .)98: 1376 ،نيوهاوس( هاي فاشيسم و توتاليتاريسم قرن بيستمي است نطفه
. رو شد هدر طول قرن بيستم نقد نيچه بر اخالق جديد سياسي با برخوردهاي متفاوتي روب

 آلفـرد بـاوملر   كه چنان .گرفت  هاي افراطي سياسي قرار گرايش ةابتدا عقايد نيچه مورد استفاد
)Alfred Baeumler(، ــق نازي ــرگ ،ســتي نيچــهمحق ــرد روزنب ــر  ،)Rosenberg( و آلف رهب

 آثـار نيچـه توسـعه دادنـد     ةخود را بر پايـ  و تبليغاتايدئولوژيك آلمان نازي، عقايد سياسي 
)Anderton, 2009: 4 .(اسيتيون اچهيم )Aschheim Steven(  افراطي شـدن اعمـال   باب در

ها  قرائت نازي .)Aschheim, 1997: 6( گويد آنان به آثار نيچه سخن مي ةعالق از ،ها فاشيست
ايـن  ). Ozden, 2004: 42( معطـوف بـه قـدرت    ةاز نيچه همراه بود با برجسته سـاختن اراد 

بـه   ،خواهر نيچـه  ،اليزابت ةدر نام كه چنان. برداري از عقايد با نوعي عالقه نيز همراه بود بهره
 اسـت سخن به ميان آمـده  چه آدولف هيتلر به آثار ني ةيكي از هوادارانش با صراحت از عالق

)Macintyre, 1992: 178(. برقراري نوعي رابطـه ميـان آثـار     براينيز  ،هچخواهر ني ،اليزابت
آوري آثـار نيچـه    اي به يكي از اعضاي هيئت جمع وي در نامه. دكر ه و نازيسم تالش ميچني

چـه   شـد از آن  يكرد بسيار دچار حيرت مـ  اگر برادرم آدولف هيتلر را مالقات مي«: نويسد مي
  .)Ibid: 183( است كرد كه آرزويش برآورده شده كه مشاهده مي ديد و اين مي

 نيچـه  مفـاهيم  رخـي ب از هيتلـرى  رژيـم  ةاستفاد سوء علت به ،دوم جهانى  جنگ ةدور در
 ،او ةدربـار  نسـبى  سـكوت  و بدبينى نوعى نژادپرستانه، و توتاليتاريستى هاى نظريه درخدمت

 قـرن  اول ةنيمـ  سراسـر  در دوره، آن اسـتثناى  به اما .پيش آمد ،زبان نگليسىا جهان در ويژه هب
 گابريله مانند كسانى. داشت ادبى ةجنب عموماً اروپا روشنفكرى حيات بر نيچه چيرگى بيستم
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)Gabriele( مـان  ازتومـاس  اروپا، ادبيات در جا همه او تأثير و رساندند، پيامبرى مقام به را او 
)Thomas Mann (در حتـى  ،برنـارد شـاو   و هسـه  هرمان و روس هاى سمبوليست تا فتهگر 

 ةدربـار  فلسـفى  مهـم  هاى بحث تنها. شد مى ديده اشتراوس، ريشارد ماهلر مانند آهنگسازانى
 مـاكس  و) KarlJaspers( ياسـپرس  كـارل  كارهاى در بيستم قرن اول سال پنجاه در نيچه
  .يافت انتشار) Martin Heidegger( دگرهاي گفتارهاى درس در نيز و) Max Scheler( شلر

دركنار  و است، گذشته بزرگ فيلسوفان از فرد آخرين احياناً نيچه كه بود معتقد ياسپرس
 كـه  ،غـرب  فلسـفى  گـرايش  بـا  كـه  شود محسوب متفكرانى اعالى ةنمون بايد گور يرك كي
 ادعا اين با و ،است  هبرخاست مبارزه به ببرد، عقالنيت ةداير به را غيرعقالنى هرچيز خواهد مي
 بـه  مطلـق  احتـرام  عصـر  از واقع در نيست، تفسير و تعبير جز چيزى انسانى معرفت ةپاي كه

 پايـان  يعنـى  ،1945 از. است  كرده گذر بزرگ پرش يك با بشر از مستقل وحقيقت عقالنيت
 عمـوم  توجه مورد نيچه هاي فلسفي انديشه گذشته برخالف كم كم بعد، به دوم جهانى جنگ
 سرآغازى و كرد سرايت آلمان و فرانسه و ايتاليا به مريكاا از سرعت به جريان اين. گرفت قرار
 شايد كه ،فرانسوى معاصر فيلسوفان آثار در نيچه ،بازآفرينى بعدها و ،دوباره كشف براى شد

 جهـانى  جنگ از بعد دوران در. كردند اختراع خود مذاق به جديدى ةنيچ اساساً گفت بتوان
 نيچه از هايدگر تفسير به مستقيم نا يا مستقيم واكنش درواقع نيچه به ها دلمشغولي بيشتر ،دوم
 Walter( كافمن والتر تالش. بود Kaufmann(، 1950 ةده در كه بود اين ،بزرگ شناس نيچه 
 ظهـور  كـه  دهد  نشان جهانيان به خواست مى او. دنك هدايت جديدي مسير به را شناسى نيچه
 ملـت  يك خاطر تنها نه بايد او هاى انديشه و است تاريخى ةعمد رويداد يك اتهذ حد فى نيچه
 كنـد  مشـغول  خـود  بـه  جـا  همـه  در را آدميـان  جميـع  خـاطر  بلكه فيلسوفان، خاطر فقط يا
)http://alaam.tahoor.com/page.php(.  اسـي بـه گسـترش    مريكايي دموكراپاسخ هواداران

تـرين هـوادار فيلسـوف     معـروف  ،)Allan Bloom( آلن بلوم. هاي نيچه بسيار تند بود انديشه
هـاي   اي و چپ نيچهانديشة  پايان ذهن آمريكاييبه نام سياسي بزرگ، لئواشتراوس، در كتابي 

يكـا  دمكراسي امركند كه  ها معرفي مي ترين خطر هاي آمريكا را خطرناك دانشگاه ةشد اي نيچه
سـابقه اسـت    بحران در غرب حامـل چيـزي بـي   «: افزايد ابش ميتبلوم در ك. كند ميتهديد را 

كـه   ،برخالف كـافمن  .)260: 1382 ،فوكو و ديگران( »چراكه درواقع بحران در فلسفه است
 در ،پـرداز ماركسيسـتي   نظريـه  ،لوكـاچ  دريافتي بسيار مثبت و آرماني از نيچه داشت، گئورگ

اى بي پايـه   مجادله را نيچه و اقكار سياسي وي آثار رسيد، چاپ به 1952 در كه ،عقل انهدام
نيچه و افكـار وي در   بود معتقد لوكاچ. كرد محكوم و معرفى سوسياليسم و ماركسيسم عليه
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چـه نيچـه تبليـغ     كـه آن نويسـد   ميلوكاچ در كتابش . مقابل معرفت و منطق علمي قرار دارد
لوكاچ نقد نيچه بر ماركسيسم . است نه ساكنان متمدن اروپا هاي وحشي درخور انسان كند مي

كـرد   بايد اشاره ،از سويي. اندخو كشي روشنفكرانه مي داند و آن را نوعي گردن را عجوالنه مي
از . هـايي مـديون حقيقـت    ، تناقضاست  ها و نيچه پر از تناقض كه تاريخ روابط ماركسيست

در انتقـاد از دنيـاي    »دشـمن « /نيچه ةالعاد وقها هميشه مجذوب قدرت ف ماركسيست ،طرفي
فوكـو و  ( نامنـد  و از طرفي كساني همچون لوكاچ وي را دشمن خرد مـي . بورژوازي هستند

چند سالي بعد از نگارش كتاب لوكاچ اتفاقـات مهمـي در فرانسـه     .)242: 1382 ،ديگران
 گفـت  بتـوان  دشـاي  ،تـاريخى  لحـاظ  بـه . كـرد اثر  روي داد كه نقد لوكاچ را ضعيف و بي

   .بود فرانسه در دانشجويان شورش و 1968 سال وقايع شناسى، نيچه در عطف نقطه ترين مهم
 بـه  دهـم  مـى  پاسـخ  اسـت،  آمـده  نيچه سر بر چه بپرسيد اگر« :نوشت ،1973 در دولوز ژيل

 كننـد  مـى  كشف نيچه در اكنون جوانان چه آن. خوانند مى نيچه امروز كه كنيد رجوع جوانانى
 و نقاشـان  و آهنگسـازان  پرسـيد  مـى . كـرد  مـى  كشـف  مـن  نسل كه است چيزى آن زا غير

 1960 ةدهـ  نسـل . است ساده جواب است؟ مشغول نيچه به خاطرشان چرا جوان فيلمسازان
 دلهره فكرى ةشالود و است، جسته مى كه است ضدفرهنگى پيامبر همان نيچه كه كرد مشاهده

نيچه در قرن بيستم بار ديگر و بـه طـور    ةانديش .»ويدبج او در بايد را نيهيليسم و اضطراب و
همچون  نيچه از خود متعدد آثار در دريدا. گرايان نشان داد اثبات جدي خود را در مباحث فرا

 با اصوالً و نيچه از هايدگر قرائت با كردن  نرم پنجه و دست براى كند مى استفاده پرشى سكوى
 شخصيت فوكو، آثار در. تأويل و تفسير سياسى ةجنب ةدربار بحث براى يا هايدگر، ةفلسف كل

 در. اسـت  نيچـه  حضـور  از مشـحون  او هاى نوشته سراسر و است نيچه شك بدون محورى
 ةعقيـد  به. شد بسيارمعروف كه »تاريخ تبارشناسى، نيچه،« نام به نوشت اى مقاله فوكو ،1971

 پيشـاپيش  را آن معنـاى  و كنـد  ىمـ  لحاظ فرجام و غايت انداز چشم از را رويدادها تاريخ او،
 گونـه   هـر  از خارج ةصدف و بخت و رويدادها بودن تصادفى متوجه تبارشناسى ولى. داند مى

هاي  انديشه ،به هرجهت .)http://alaam.tahoor.com/page.php(است  پيش از متصور غايت
   .گذار بوده است ثيرأن و جريانات سياسي تاهمواره بر متفكرنيچه در طول قرن بيستم 

  
  ابرمرد ةاخالق راستين و تجديد ارزش ها در ايد

برتـر    مرد. دهد بسط مي چنين گفت زرتشتقهرمان و مرد برتر در  ةخود را دربار ةنيچه ايد
نيچه با رد . و اخالق نويني است كه براي ظهور آن بايد شرايط را مهيا كردها  نمايانگر ارزش
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هـاي جديـدي دارد كـه     اروپا سعي در آفـرينش ارزش  »نيهليستي«و »منحط«و انكار اخالق 
نيچه دست از نفي و انكـار برداشـته و    ،به عبارتي. تري از اخالق را بيافريند بتواند نوع عالي

اي را پـيش روي انسـان غربـي     ابرمـرد ايـده   ةاو با طرح اسطور .آورد رو به سوي اثبات مي
در عصـر نيهليسـم اروپـايي كـه     . گذارد كه بايد در جهت تحقق و ظهور آن حركت كند يم

عشق ابرمرد به خاك و زمينيان .شود  جهان و زندگي فاقد معناست، ابرمرد معناي زندگي مي
  .)90: 1373 ،استرن( به همه چيز ارزش واعتبار خواهد بخشيد

موجودي است كـه بايـد از منزلـت آن فراتـر     دهم، انسان عادي  برايتان از انساني برتر خبر مي
انسان رودي است آلوده وناپاك، دريايي بايد كه اين رود در آن فروريـزد و   ،در حقيقت. رفت

توانيـد پسـتي و    او همين درياست، دريـايي كـه مـي   . هان انسان برتر را بشناسيد. آلوده نگردد
  .)34ـ  33: 1380 ،نيچه( شوييد آلودگي بزرگ خويش را در امواجش فرو

ـير وجـود جهـان و اعـالن جنـگ بـه جهـان حقيقـي،          نيچه پس از رد و انكار دوگانگي تفس
 ،بـه نظـر نيچـه   . گويد هاي زميني آري مي زندگي، اينك به زندگي و ارزش ةو انكاركنند ،فرازميني

م خواهي اند اينك ما مي خدايان مرده ةهم: گويد زرتشت مي. خدا و فراانسان نافي وجود يكديگرند
  .)125: 1384 ،كلنبرگر( و مفاهيم جديد استها  انسان خالق ارزش فرا. فراانسان زنده باشد

خواهم كه به اخالص و وفاداري خود در حق زمين پايبند باشيد و  از شما مي !هان اي برادران
ه آنان دانسته يـا ندانسـت  . دارند زميني مي باور نداريد كساني را كه با شما سخن از آرزوهاي فرا

آنـان زنـدگي را خـوار    . پاشـند  سازند و برايتان زهر مـي  ناپذير گرفتار مي شما را به درد درمان
ند و زمين از دست آنان به ستوه آمده، پـس بايـد   ا ند و در وادي مرگا دارند، دلي زهرآگين مي

  .)33: 1380 ،نيچه( كه در آن زوال گيرند

  :شمرد گونه بر ن اينتوا دهد مي مي ئهكه نيچه ارارا هاي جديدي  ارزش
گذراسـت نـه    ةانگـاري مرحلـ   نيسـت  .2 ؛اند هاي حقيقي هاي زميني، ارزش فقط ارزش .1

 ةشونده گذاشت نه بر پايـ  شناخت طبيعت دگرگون ةرا بايد بر پايها  ارزش .3 ؛وضعيت نهايي
د نـه از  يكـديگر باشـ   ةهاي آفريننـد  احترام به انسان تنها از روي روان .4 ؛گونه ياؤهاي ر آرمان

   ؛از زنـدگي نبايـد ترسـيد بلكـه بايـد آن را چـون نبـردي پـذيرفت         .5 ؛روي ترس يا پـاداش 
   ؛معرفــت را بايــد در مقــام ابــزار زنــدگي ارج نهــاد نــه چــون هــاتفي بــر هــر كــار توانــا .6
. چون دشمن محكـوم شـوند   انگاراني كه به زندگي ادامه مي دهند رياكارند و بايد هم نيست .7

  .انگار شخص ديگري نيست يافت شود، جز همان نيست »بد« نظر اخالقي اگر آدمي از
معطوف به قدرت است، بايد وجود بشر نيز چون موجـودي   ةوقتي ماهيت موجود اراد
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: 1385 نيچـه، ( معطوف به قدرت به ميان آيـد  ةبخشد، برخاسته از اراد كه خود را تعيين مي
معطـوف بـه قـدرت     ةاراد ،بنابراين. شود يتفوق تعريف م بانيچه، زندگي  ةدر فلسف .)263

به همين مفهـوم اسـت كـه     .)Jenkins, 2002: 5( همان زندگي است و زندگي همان تفوق
ها چنـين   اين ةاز هم. كند ياد ميفضيلتي نوين و نيك وبدي تازه  ةزرتشت از قدرت به منزل

معياري كه . كي استمعطوف به قدرت تنها معيار ني ةرسد كه گويي قدرت يا اراد به نظر مي
خوب در نظر نيچه  شخص اروپاييِ .)130: 1384كلنبرگر،( ها را سنجيد توان ارزش آن ميبا 
انگـاري مسـلط بـه     وي از هـيچ فرار سبببه  افيزيكي غربي وتهاي م سرنگوني بت سبببه 

 .)187: 1382 فوكـو، ( ستا اخالقي و غير ،يك جان آزاد، ملحد» تندرستي عظيمش« كمك
فـرار از زنـدگي بـه جهـاني     . شـمرد  و غرايز را نيك مـي كند  ميييد أبرتر زندگي را تانسان 

انگار  هاي نيست كار انسان فقط ،اند چنان كه دين و اخالق و فلسفه موعظه كرده آن ،دروغين
  .و ضعيف است نه درخور انسان برتر

را نابود كننـد زيـرا    ها را بايد محكوم كرد و به كمكشان شتافت تا خود طفيلي انگاران و نيست
گروهي به نام فرومايگان حتـي اليـق نـام دشـمن هـم       .دشمن انساني هستند كه بايد دررسد

  .)74: 1380،نيچه( نيستند
و وجود جامعـه فقـط ابـزار پيـدايش     . هدف فرهنگ به وجود آوردن نابغه است ،براي نيچه

هـدف فرهنـگ   . دهـد  عنـا مـي  اين نابغه يا مرد بزرگ است كه به زندگي م. هاي برتر است انسان
هاسـت   ترين استعداد شرافت دادن به طبيعت بشري و تحقق بخشيدن به باالترين و عميق ةمسلم

  .)99: 1375 ،پيرسون( فرهنگ براي ايجاد نوابغ است. شود مردان تاريخ يافت مي كه در بزرگ
توليـد  بلكه بايد هدف انسان نيز نبايد تربيت كل، نه شفقت، كه اخالق، توانايي است  چنان هم
 توليـد مردم نيست بلكه اصـالح و   ةزندگي سعادت تود هدف. ترين و برترين افراد باشد نيرومند

مـرد برتـر آن   . شـود نابود آن جامعه ل اعلي نباشد بهتر است ثَاگر در اجتماعي م. مثل اعلي است
ودش مـديون  آيـد و وجـ   عوام بيرون مـي  ةزار تود شخصيت مافوقي است كه گاه به گاه از لجن

نژاد و تربيت اشـرافي    وسايل اصالح ةانتخاب انساني و تهيفقط . تربيت صحيح است نه تصادف
نيچه معتقـد بـود كـه توليـد      .)572: 1351،دورانت( تواند ضامن حيات و بقاي مرد برتر باشد مي

شـده   ي بنيـاد نهـاده  عمراتـب اجتمـا   سلسلهة اي است كه بر پاي انسان بزرگ نيازمند وجود جامعه
يـك ملـت    يگويد كه بدبختي تمام او مي. ستا پرست پرشوري نيچه فردپرست و قهرمان. باشد

رفتـه   هم اين مردم حقير روي ةهاي هم بدبختي« .كمتر از رنج كشيدن يك فرد بزرگ اهميت دارد
  .) 1043: 1351 ،راسل( دهند، مگر در احساس مردان بزرگ حاصل جمعي را تشكيل نمي
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 ترنـد  هاي عـالي  روزي انسان تيره ةحقي نسبت به هستي ندارند بلكه مايها  ساناكثريت قاطع ان
  .)628: ب1377 ،نيچه(

كردند ودر راه او به  نفر خود را فداي اغراض ناپلئون ميها  دلپذيري كه ميليون ةچه منظر
  .سپردند خوشي جان مي

اي مشـابه، بايـد آرزوي    به خاطر جايزه. اين توجيه آن است: ساخت انقالب، ناپلئون را ممكن
  .)631: همان( كل تمدنمان را درسر بپرورانيم ةطلبان مرج و فروپاشي هرج

فزاسـت كـه بـازگوي     غايـت جـان   نيچه مانند چرچيل معتقد است كـه تـاريخ هنگـامي بـه    
هـاي بلنـد قهرمـاني دارنـد و از قـدرت عظـيم        مرداني كه آرمـان . سرگذشت مردان بزرگ باشد

برتـر    مـرد  ةبهترين نشـان  .)79: 1373 ،استرن( برند بهره ميها  ن به آن آرمانفداكاري در راه رسيد
او طالـب سـالمت   . باشـد مقصـد و هـدفي    در راهكـه   عشق به خطر و مبارزه است به شرط آن

خطـر   كنند واز زندگي بـي  به جاهاي دوردست سفر مي«زرتشت عاشق كساني است كه . نيست
  .)574: 1351 ،دورانت( »جنگي خوب است جاست كه هر از اين. شوند دلتنگ مي

  :كند اخالق مورد نظرش را به جنگجويان ابالغ مي چنين گفت زرتشتنيچه در 
و اگـر  . هايتـان  بايد دشمنتان را بجوييـد وجنگتـان را برپـا كنيـد، جنگـي بـه خـاطر انديشـه        

گـويم   زتان نمياندر...  هايتان از پا در آيد صداقت شما بايد هنوز غريو پيروزي بركشد انديشه
بـه جـان و دل دوسـتتان    ... كارتان جنگ باد، صلحتان پيروزي. كه صلح كنيد بلكه پيروزشويد

  .)76ـ  78: 1380 ،نيچه( ما دارم برادران جنگي
در كمـين يكديگرنـد و   ها  ملت. كنند داراني را بازي مي را بنگريد همه نقش دكانها  ملت

خوشا روزگاري كـه ملتـي از   . نامند مي »جواري همحسن «را ها  نام همه اين. همپاي همديگر
گـويم،   چنين مي ،برادران. »سروري يابمها  خواهم بر ديگر ملت مي« :گفت جهيد ومي جاي مي

  .)256: همان( خواهد زيرا سروري حق برترين است و برترين است كه سروري مي
است و انسـان   ماركس كه ضرورت است، انتخاب ةطبق بي ةخالف جامع مرد نيچه بر ابر
بايد گفت كه ابرمرد . ترين نوع انسان است ماركس، واپسين انسان نيچه است كه پست ةآيند

  .)161: 1373 ،اشتراوس(دهد  انزجار شديد نيچه از انسان مدرن را نشان مي
  
  گيري نتيجه

او بـا وجـود يـك    . اخالق سروران و اخـالق بنـدگان   :نيچه قائل به دو نوع دستگاه اخالقي است
. شـدت مخـالف اسـت    دارد بـه  بر هاي مطلق اخالقي را در قانون اخالقي عام و جهانگير كه ارزش
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هـاي مختلفـي تشـكيل شـده و تنـوع و گونـاگوني و        زيرا معتقد است كـه نـوع انسـان از گونـه    
ـتگاه اخـالق عـامي     جداگانگي ـ  ةنماينـد  فقـط هاي فردي را نبايد ناديده گرفت و چنين دس  ةگون

بـه  . هاي مطلق و جهاني جـا بزنـد   هاي خود را به عنوان ارزش خواهد ارزش يتر است كه م پست
هاي اخالقـي   نيك و بد برابر است با واال و پست و در آن برچسب ،در اخالق سروران ،نظر نيچه

بيـزاري و نفـرت از    ةاما نيك و بد در اخـالق بنـدگان بـر پايـ    . زنند نه بر كردارها را بر مردمان مي
شـمارند   نهند و فضيلت مي دردي و مهرباني و فروتني را ارج مي فاتي چون همسروران است و ص

اخـالق بنـدگان   . شـمارند  بـد مـي   ،داننـد و بنـابراين   و مردمان قوي و خودراي را خطرنـاك مـي  
وي بنيـاد  . اي اسـت  لـه هاي آن بازتاب نيازهـاي گَ  گذاري اي است و ارزش لهاخالق گَ ،سان بدين

ـنحط   قـدرت را تحليـل بـرد   چه را كـه   ست قدرت قرار داده و هر آنواقعيت و حيات را برخوا م
دانـد و قـدرت را    قدرت باشـد واال مـي   ةدهند زندگي و افزايش ةكنند چه را تأييد داند و هر آن مي

بـراي نيچـه، هـدف    . دهـد  اخالق قرار مي ةداند و آن را سنج واالترين ارزش و معيار حقيقت مي
ايـن  . هـاي برتـر اسـت    ست و وجود جامعه فقط ابزار پيدايش انسانآوردن نابغه ا وجود فرهنگ به

دادن بـه طبيعـت    شرافت هدف فرهنگ مسلماً. دهد نابغه يا مرد بزرگ است كه به زندگي معنا مي
مردان تـاريخ يافـت    هاست كه در بزرگ ترين استعداد بشري و تحقق بخشيدن به باالترين و عميق

از جملـه  . شـود  گرايي نيچه نيز آشكار مـي  جا نخبه در اين. استفرهنگ براي ايجاد نوابغ  .شود مي
گرا و ضـد دموكراتيـك وي را نشـان     نخبه ةاست كه روحي» ابرمرد«مفهوم  ،هاي اساسي نيچه ايده
 ،»لـه گَ«به عنـوان ايـدئولوژي    ،طور نفرت او از دموكراسي، سوسياليسم و كمونيسم همين. دهد مي

ـ سياسي زمان خـود را تحـت    ةانديش ـئول نازيسـم و     عـده . دهـد  ثير قـرار مـي  أت اي نيچـه را مس
ـيل   رحمـي بـه   گرايي و بي شود كه دفاع نيچه از نخبه گفته مي. دانند هاي آن مي شرارت  ةعنـوان وس
ـته و يـورش بـه روحيـ     دست رحـم و شـفقت    ةيابي به اهداف سياسي و نيز گسست او از گذش

گويـد كـه    او مـي . سـت ا پرست پرشوري رماننيچه قه. كند مسيحي راه را براي فاشيسم هموار مي
ايـن   ةهاي هم بدبختي« .يك ملت كمتر از رنج كشيدن يك فرد بزرگ اهميت دارد يبدبختي تمام

  .»دهند، مگر در احساس مردان بزرگ رفته حاصل جمعي را تشكيل نمي هم مردم حقير روي
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