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  چكيده
در ايـن محـاوره    افالطون .ترين محاورات افالطون است يكي از مهم »گرگياس« محاورة

برد. آن بخش از محاوره كه موردتوجـه مـا    مي عصر آن سوفسطاييانمصاف  بهسقراط را 
حجم نيمي از محـاوره را بـه    ازنظرقرار گرفته است جدال سقراط و كاليكلس است كه 

سـونگري   حاضر كوشيده است تا ضمن اجتناب از يـك  ةخود اختصاص داده است. مقال
ميـان   مقايسـة هدف مقالـه   ها را در تقرب به آراي كاليكلس نشان دهد. به آراي نيچه آن

است. محوريت مقالـه بـر مفهـوم قـدرت      »گرگياس« محاورةآراي نيچه و كاليكلس در 
 دربـارة كنيم با تحليل اين مفهوم محـوري آراي ايـن دو را    است. سعي مي واين د ازنظر

نماي سراسر اين  بنابراين پرسش راه و حقوق تفسير كنيم. ،حقيقت، معناي زندگي، قانون
پژوهش اين است كه چه نسبتي ميان برداشت كاليكلس از قـدرت و برداشـت نيچـه از    

  .اين مفهوم وجود دارد
  س، نيچه، اراده به قدرت، معناي زندگي، آزادي.: كاليكلها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

مربوط به اواخر زندگي سقراط است. ايـن محـاوره پيونـد نزديكـي بـا       »گرگياس« محاورة
بوده است  يور سخنكه مدرس  كند يسقراط انكار م »آپولوژي«دارد. در  »آپولوژي« محاورة

. در اين محاوره هم رديگ يقرار م آتنيان ظنو از همين جهت است كه سقراط موردنفرت و 
و دراثناي محاوره با پـولس، شـاگرد جـوان     داند يمطلوب نم نفسه فيرا  يور سخنسقراط 
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 ةپاي را هم يور سخنهنگام  هكند و در سخني ناب گرگياس، آن را فن يا هنر (تخنه) تلقي نمي
  .كند يآشپزي و از شعبات چاپلوسي قلمداد م

 ةقسـمت آن محـاور   نيتر : كوتاهشود يبه سه قسمت اصلي تقسيم م »گرگياس«محاورة 
گـوي نسـبتاً مفصـلي بـا پـولس، شـاگرد       و سپس سـقراط گفـت   ؛سقراط با گرگياس است

 نظـر  بـه . شـود  يسوم محاوره كاليكلس ظاهر م ةسرانجام در پرد و ؛دهد يگرگياس، انجام م
گيري درون محاوره اسـت كـه    وجا دهندة نشاناين حركت محاوره از كوتاه به بلند  رسد يم

شدن اين محاوره به  . شايد ناميدهنديب يرو م هتر روب هربار سقراط خود را با هماوردي سخت
  .شود يشروع م ،گرگياس به اين دليل باشد كه محاوره ابتدا با گرگياس، سوفسطايي معروف

. پرسد يم اواز  يور سخنچيستي  دربارةنشيند و  مي گوو سقراط ابتدا با گرگياس به گفت
سـت آن اثـري كـه    ا چيسـت و كـدام   يور سـخن اصلي سقراط اين است كه ماهيت  سؤال
را سـقراط از   سـؤال نظيـر همـين    .شـود  يناشـي مـ   يور سـخن از  كننـد  يان ادعا مور سخن

 پرسد يم »پروتاگوراس«  محاورةآموزش سوفسطاييان است، در  ةهيپوكراتس، جواني كه تشن
 ،مناسب به ماهيت فن خود عـاجز اسـت   دادن هربار گرگياس از پاسخ). 72: 1357(افالطون 

كه او قبـل از   كند يگرگياس قبول م جاكه آنحساسي از محاوره،  ةسقراط گرگياس را در نقط
، مغلـوب  آمـوزد  يعدل و ظلـم مـ    دربارةبه شاگردان خود دانش الزم را  يور سخنآموزش 

وجود  يور سخناستفاده از  بود كه امكان سوء تر گرگياس قبول كرده پيش كه درحالي. كند يم
عـدل و    دربـارة كه ادعاي آموزش دانش الزم  ،: گرگياسپرسد يم اودارد، سقراط محققانه از 
 جـا  ايـن را داشته باشـد. در   يور سخننبايد انتظار سوءاستفاده از  ،ظلم را به شاگردانش دارد

  كارگيري صحيح آن است. ر مستلزم بهيك ام  دربارةسقراط دانش  ازنظربايد توجه كرد كه 
و سـقراط   شود يكه همان پولس است وارد بحث م يتر دوم حريف سرسخت ةدر پرد
بغرنج خود فريب داده  يها وخم استدالل شرمانه در پيچ كه گرگياس را بي كند يرا محكوم م

 ،عدل و ظلم بيـاموزد  دربارةبه شاگردان خود چيزي  ور سخنالزم نيست  كه درحالي ؛است
  اقناع مردم براي كسب قدرت است. ور سخن ةبلكه وظيف

مـردم حـاكم    ةكه برخالف تصور او و عامـ  قبوالند يسقراط دراثناي محاوره به پولس م
پولس قبالً قبول كـرده اسـت كـه     چراكهنيست،  خواهد يكاري كه م جبار قادر به انجام هر
فايده و اثـري اسـت كـه بـر آن      دليل  بلكه به ،يستدليل خود آن عمل ن انتخاب يك عمل به

حـاكم   كه درحالي ،و فايده نيز درصورتي خواستني است كه نيك باشد شود يعمل مترتب م
او شرط  درنظركه  كند يبا پولس اذعان م گوو . سقراط در گفتكند يجبار نيك را تعقيب نم

  مندي از عدالت و دانايي است. بختي بهره نيك



 97   نيچه و كاليكلس ةتطبيقي متافيزيك قدرت در فلسف ةمقايس

. او درابتداي محاوره اذعـان  شود يكاليكلس وارد م ،نظر ماست كه مورد ،پردهدر آخرين 
ظالم  جبارغلط پذيرفت كه  شدن سقراط بر پولس اين بود كه پولس به كه دليل چيره كند يم

ست. كـاليكلس  ياحكومت اقو يتمشروع ةديدار عق طرف اوچنين نيست.  كه درحالي ،است
، بلكـه  است عيار تمام يور سخن تنها نهاط است. او راستي هماوردي سرسخت براي سقر به

است چنان است كه  قائلبين است. احترامي كه افالطون براي كاليكلس  مداري واقع سياست
بلكـه تجسـم    ،كه كاليكلس نه يك شخصيت تاريخي ديگو يگاتري ازقول برخي مفسران م

درستي  اين تفسير آن را بهي پس از نقل البته گاتر ،خود افالطون است ةشد طبيعت سركوب
  .)192: 1375(گاتري  كند يرد م

ـ را  »گرگيـاس «محـاورة   كاليكلسِ چه آن :ميپرداز يمشي اصلي مقاله م خطدرادامه به   هب
نماي اين پژوهش اين است كه چه نسبتي بين نظر كاليكلس  . پرسش راهكند ينيچه نزديك م

 ،نيچه برقرار است؟ آيا اراده به قـدرت  »اراده به قدرت«مشروعيت حكومت اقويا و  بر مبني
اسـت كـه در    كاليكلسنيچه ذات و حقيقت موجودات است، بسط همان ديدگاه  درنظركه 

بـه ايـن    دادن پاسـخ  برايافالطون آمده است؟  »ياسگگر« ةدمان تمدن غربي در رسال سپيده
معاني زندگي، و سپس  كنيم را بررسي ميو نيچه  كاليكلسها ابتدا معناي قدرت نزد  پرسش
  .ميكن يو آزادي را نزد آن دو مقايسه م ؛حقوق ،قانون

نيچه را بدون  يآرا توان ينم چراكه ؛ز اهميت استئحا نيز اين پژوهش ازجهت ديگري
گذر نقد نيچه بر سـقراط و   از ره درواقعگرفتن نقد او به سقراط و افالطون دريافت و درنظر

. در اين زمينـه كـافمن   دارد يايجابي او پرده از چهره برمافالطون است كه بسياري از آراي 
سـقراط   بـه  گذر نگرش او  ره ازمركزي فكر اوست.  ةسقراط هست به گرايش نيچه : «ديگو يم

 »شـود  يو تلقي نيچـه از انسـان روشـن مـ     ،عقل، اصول اخالقي دربارةاست كه آراي نيچه 
)Kaufman 1974: 391(   

  
  و نيچه كاليكلسمعناي قدرت نزد  .2
 »من انسان نيستم ديناميتم... تنها با من اسـت كـه زمـين سياسـت را خواهـد شـناخت      «

  ).199: 1374  (نيچه
اصول اخالقي است. شايد نيچه بيش از هر فيلسوف ديگر  مسئلةنيچه  ةاصلي فلسف مسئلة

 مفاهيم نيك و بد داشت يخود مشغول م ذهــن نيچه را دائمـاً به چه آنفيلسوف اخالق است. 
از سياست جدا نيست. ايـن   اند. اما اخالق و شرايطي بود كه اين مفاهيم تحت آن شكل گرفته
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كه  رديگ يقوت م جا آننيچه از  ةسياست در فلسف ةارتباط تنگاتنگ ميان اصول اخالقي و مسئل
 ةيـد روابـط سـروري كـه پد    ةنظريـ «عنوان  ذيلاصول اخالقي را  فراسوي نيك و بدنيچه در 

). بنابراين اصـول اخالقـي بـا    51: 1362(نيچه  كند يتعريف م» ديآ يزندگي در ذيل آن پديد م
  .شود يكه همان مفاهيم اساسي اصول سياسي است، تعريف م ،كردن تبعيت دستوردادن و

سياسـي او نقـش محـوري دارد. اراده بـه      ةاراده به قدرت نيچه در فلسف ةشك نظري بي
شناسـي   داراي ماهيـت زيسـت   فراسوي نيـك و بـد   از ييها قسمت به باتوجهقدرت را چه 

نيچه ذات  ازنظرمتافيزيكي بدانيم،  ةينظر اراده به قدرتبينگاريم و چه آن را مطابق با كتاب 
سمت فراشوندگي و نه  ماهيت هر موجودي اراده به قدرت است و هر موجودي ناگزير به و

 ةنتيجه گرفت كه اين همـان نظريـ   توان يادگي نمس به جا اين. در دارد يفروشوندگي گام برم
ابتدا بايد بررسي شود كه نزد اين دو  چراكه ،مشروعيت حكومت اقوياست بر مبنيكاليكلس 

  مند به چه معنا مراد شده است. قدرت و درنتيجه قدرت
كاليكلس كسي است كه در ارضاي نيازهاي خـود نهايـت سـعي خـود را      ازنظر »قوي«

خـود   يها ها و شهوت خواهد چون آزادمردان روزگار بگذراند بايد هوسكسي كه ب«بكند. 
  ).323: 1357(افالطون » جاي محدودساختن بپرورد را به

. بايد توجه كرد كه ابرانسان نيچه خورد ياو درباب ابرانسان گره م ةنيچه با نظري ازنظرقوي 
نيچه كسـي اسـت    ازنظركهن است. بدترين انسان  يها جديد و ناسخ ارزش يها خالق ارزش

امـا   .)28 :1376(نيچـه   گري بيـاورد  مرگ خدا رو به اباحه بر مبنيكه با شنيدن نداي زرتشت 
اسـت   ست. نيچه در تمام آثار خود كوشـيده ا ييها بايد ديد ابرانسان نيچه واضع چه ارزش

نشان دهد فلسفه با سقراط و افالطون به نفي زندگي انجاميد. پس رسالت ابرانسان نيچـه   تا
به ايـن   ؛سلبي است تر بيشبيان نيچه  جا اينست. در ا جديد براي زندگي يها وضع ارزش

گمـان او از   بـه  چـه  آنكلـي   طور و به ،معنا كه ابرانسان نيچه به تحقير عقل، فضيلت، عدالت
كـه   ديـ گو ينمـ  روشـني  بـه  كـه  درحـالي  ،پردازد يت به ما رسيده است مافالطون و مسيحي

شايد دليل  .اند سقراط و افالطون نفي شده ازسوياعتقاد او  ند كه بها زندگي كدام يها ارزش
همـه   وجود نگذاشته است. بـااين  ةنيچه هنوز ابرانسان پا به عرص ازنظراين امر آن است كه 

اراده به قـدرت   ةنو براي زندگي را با نظري يها وضع ارزشاگر رسالت ابرانسان نيچه يعني 
خـام در كـاليكلس    ةعقيـد  صـورت  بـه  چه آنگفت كه محتاطانه  توان يبگيريم، م نظر دراو 

پيچيده و غـامض بـار ديگـر در     صورت بهمشروعيت حكومت اقويا بيان شده است  بر مبني
اراده به قدرت او را در  ةچه نظرينيچه مطرح شده است. كاپلستون با نقل سخني از ني ةفلسف

  : ديگو ي. نيچه مدهد ياخالق قرار م به پيوند نزديكي با نگرش او 
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كه سقراط و افالطـون موضـوع فضـليت و عـدالت را      زماني .سوفسطاييان يوناني بودند
گـروت   يهـا  وهيچه مسـلكي داشـتند. شـ    دانم ييا كليمي بودند يا من نم ،اختيار كردند

را تـا مقـام مـردان شـريف و      هـا  آناو عالقـه داشـت    .دردفاع از سوفسطاييان خطاست
 بحـث ها اين بود كه درگير الفزني با الفاظ قلمبه و  آن شرف اما ،پردازان باال ببرند اخالق
شمردن  ها با غيراخالقي شدند: آن “زني الف”نشدند. افالطون و سقراط درگير اين  فضائل
يعنـي   ،نيافتند كه سعادت را با ميل به قـدرت يكـي بداننـد    را ت اينقدرت شجاع لذت

  .)101: 1371اخالقي يا ميل به قدرت بشناسند (كاپلستون  يب ةجيفضيلت را نت

 ةاراده به قدرت در مركـز فلسـف   ةبه همين دليل اعتقاد درست شايد اين باشد كه نظري
 هايـدگر ( نيچه را تبيين كـرد  ةمختلف فلسف يها جنبه توان يياري آن م بهنيچه قرار دارد و 

و  كند ينيچه آشكارا از سوفسطاييان درمقابل سقراط و افالطون دفاع م جا ايندر  .)294: 1393
 بـراي . كنـد  يمـ  يدار طـرف  )epistemic relativism( گرايـــي معرفتـي   از نسبـــي  ها آنمانند 
  .كردبررسي  را يتر بيش يها شدن مطلب بايد مؤلفه روشن
  

  معناي زندگي .3
نيچـه از آن   كـاليكلس و  چـه  آنمعناي زندگي و   دربارةسقراط  نظر  به ميپرداز يم جا ايندر 

ـ  چه آنتا  اند كرده يمراد م ـ  هدر بخش قبل ب صـورت   جـا  ايـن احتيـاط حكـم شـد در     اآن ب
اگـر نظـر سـقراط     :ديـ گو يكاليكلس مـ  خود بگيرد. درابتداي محاوره به يتر ياستداللي قو

پـس   ،درسـت باشـد   ،با تبعيـت عقـل   راه هميعني زندگي  ،بختي زندگي توأم با نيك  دربارة
 »باژگونـه « ةتأكيد ما روي كلمـ  جا ايندر  .)311: 1357(افالطون » زندگي ما باژگونه است«

سقراط و افالطون تعلـيم   چه آنبگويد  كرد يواره سعي م هم ،گفته شد كه چنان ،است. نيچه
زايش تراژدي از روح نفع عالم ديگر نبوده است. وي در  چيزي جز نفي زندگي به اند داده يم

و  ،»خطاهاي بشر ازروي نـاداني اسـت  «، »فضيلت دانش است«سقراطيِ  ةسه آموز موسيقي
جاي  گزيني فلسفه به را عامل مرگ تراژدي و جاي» بخت است مند است نيك كه فضيلت آن«

اين اسـت كـه در   زايش تراژدي از روح موسيقي در كتاب طوركلي نظر نيچه  . بهداند يآن م
 كـه  درحاليگيرند،  در وفاق كامل قرار مي »ديونيزوس«و  »آپولون«عنصر  تراژدي يوناني دو

 چـه  آنديونيزوس خداي سرمستي و وحدانيت است.  ،آپولون خداي رؤيا و فردانيت است
نفع آپولـون   شدن عنصر ديونيزوس به مثله است داشته راه هم نيچه سقوط تراژدي را به نظر به

داند. حال بايد ديد كه سـقوط تـراژدي    است. نيچه اوريپيد را عامل اصلي مرگ تراژدي مي
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رفـتن روح   نيچه بـا ازميـان   ازنظركه سقوط تراژدي  جا آن از .چه نسبتي با معناي زندگي دارد
تبع  به ،رشاري استبوده است و روح ديونيزوسي مرادف با سرمستي و س راه همديونيزوسي 

خـوش تغييـر كـرده     معناي زندگي را هم دسـت  ،تفكر نظري ةرفتن اين روحيه و غلب ازميان
تـر شـويم كـه     شناسـانه نزديـك   گرايـي زيبـايي   اكنون بايد بتوانيم به خصلت سقراط«است. 

حكم  ةرست كه هم »مندانه باشد براي زيبابودن بايد هوش«مضمون قانون افضل آن اين است: 
نيچـه بـا ظهـور     ازنظـر  درواقع). 90: 1388(نيچه » باشد اطي (دانش فضيلت است) ميسقر
انداز نيچه زندگي در  گيرد. از چشم ط عقل جاي غريزه و هشياري جاي سرمستي را ميراسق

 ،دهـد  اشيا را متعلق شناخت خـود قـرار مـي   » انسان نظري«اين ديدگاه صرفاً افقي است كه 
گفتن به زنـدگي بـا تمـام     آريخودي و  خودبي اززندگي اصيل براي نيچه توأم با  كه درحالي
  كردن مرزهاست.  اصلي تفكر ديونيزوسي ويران ةهاي آن است. مشخص صعوبت

شـود، بلكـه    اتحاد ميان انسان و انسان از نو تأييـد مـي   تنها نهديونيزوسي  ةدر پس جاذب
بـار ديگـر آشـتي بـا پسـر        انقياد درآمـده  بهبيگانه و دشمن شده و يا ا يطبيعت نيز كه 

  ).30: همان( گيرد اش انسان را جشن مي شده گم

بايد تمـامي مرزهـا را از ميـان     ،اين روح ديونيزوسي بخواهد به خود قدرت بخشداگر 
توان ارتباط ميان اين روحيه و اراده به قدرت را مشاهده كرد.  سهولت مي جا به بردارد. در اين

 ةبـردن كليـ   ميـان  ناگزير بـه از  ،تمام اعمال شود و رت هم اگر بخواهد به شكل تاماراده به قد
توان ادعا كرد كه معناي زنـدگي بـا اراده بـه قـدرت      اي مي مرزهاست. باوجود چنين رابطه

  تمام دارد. و پيوندي تام
  :جا نباشد شايد بي چنين گفت زرتشتنقل سخن وي از  جا ايندر 

بايـد گفـت؟ امـا     و چرا چون كودكان سخن نمي ديگو يچنين ممن تن و روانم كودك 
اسـت   يا سره تن هستم و جز آن هيچ و روان تنهـا واژه  من يك ديگو يمرد بيدار دانا م

   .)45 :1376(نيچه  براي چيزي در تن

خـود   شما خواردارندگان تن با نابخردي و خوارداشتتان نيز: «ديگو يم جا ناو باز در هم
گويم: خودتان خواهان مـرگ اسـت و گذشـتن از     . شما را ميديگذار يمش را خدمت خوي

تر اينك بـا   و اشارات قبل گفت زرتشت ينچنبا نقل اين دو جمله از  .)46: همان» (زندگي
ايـن   يهـا  بـا وضـع ارزش   راه همگفت زندگي اصيل نزد نيچـه  توان يي متر بيشقاطعيت 

اند انتقـاد   كساني كه تن خويش را خوار داشته از تنها نه جهاني است. در اين دو جمله نيچه
  سره تن هستيم. كه ما يك كند يبلكه حكم م ،كند يم
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  حقيقت .4
  .)312: 1357(افالطون » ديگو يفلسفه همواره يك سخن م: «ديگو يسقراط م

اگـر   به معلومات عمومي آدمي بيفزايد نيكوست و جاكه آنفلسفه تا« :ديگو يم كاليكلس
جواني نورسيده مقداري از وقت خود را صرف آن كند درخور سرزنش نيست. ولي سقراط 

 گـردد  يآور مـ  خنـده  يراسـت  اگر كسي پس از جواني دست از فلسـفه برنـدارد بـه   گويد  مي
  .)315 :1357(افالطون 
معرفـت پيونـد خـورده اسـت.      دربـاب اعتنايي به فلسفه در آثار نيچه با نظـر او   اين بي

) و بـاز  293: 1377ناپذير اويند (نيچه  ها خطاهاي ابطال نهايت چيستند؟ آن حقايق آدمي در«
  : ديگو يم باره اين درهم 

و انـواع و اقسـام    ،مجازهاي مرسـل  ،ها پس حقيقت چيست؟ سپاه متحركي از استعاره
 ؛ميا بودنشان را از ياد برده ومقياس به نفس بشري؛ ... حقايق توهماتي هستند كه ما موه

كـه   ييها سكه ؛اند رمق گشته فرط استعمال فرسوده و بي ازهستند كه  ييها ها استعاره آن
محو شده اسـت و اكنـون ديگـر فقـط قطعـات فلـزي محسـوب         ها ساييده و نقش آن

  .)165: 1380(نيچه  مضروب يها و نه سكه شوند يم
بلكه به پروتاگوراس و گرگياس هم  ،كاليكلس هب تنها نهانكار حقيقت ازسوي نيچه او را 

همان انكار فلسفه است. وقتي حقيقت عبـارت باشـد از    درواقع. انكار حقيقت كند يشبيه م
 يها نظام ةاند، هم بودن آن فراموش شده فرط استعمال زياد وجه استعاري ازكه  ييها استعاره
رسيدن حقيقـت تنهـا بـه     يكه در آرزو شوند ياندازهايي م تبع اين ديدگاه، چشم به ،فلسفي

  .تابد يافالطون آن را برنم سقراطاند و اين آن چيزي است كه  خوش كرده سرابي دل
و آن چيزي جـز   رسد ينيچه و سوفسطاييان به سرانجامي واحد م ازسويانكار حقيقت 

شـوپنهاور  كردن نيچه بـه حقيقـت ردپـاي نگـاه     نظر در كردن از عالم معنا نيست. نظر صرف
ميـان   اوشود. شوپنهاور اعتقاد داشت كه از زمان كانـت و تمـايز معـروف     خوبي ديده مي به

ترين وجه نفوق كانـت   بزرگ«ماند.  نومن و فنومن وجهي از چيزها همواره بر ما پوشيده مي
شـوپنهاور بشـر را    ازنظـر ). 406: 1388(شوپنهاور » است نفسه في ءتميز بين پديدار و شي

  يافتن به حاق چيزها نيست. ستياراي د
تصور اسـت و   چون همدرست است كه كانت به اين شناخت نرسيد كه پديدار جهان 

اندازه كه  همان اراده. اما او نشان داد كه جهان پديداري است كه درست به نفسه في ءشي
ن يعني هرگز ماهيت اصيل جها ... نتيجتاًاستمشروط به عين است مشروط به ذهن نيز 

  ).410(همان:  شناسيم را نمي نفسه في ءشي
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  :گويد ميدقت كاويده است،  بهحقيت را  دربابكه نظرگاه نيچه  ،مادمري كالرك
ها از تطـابق بـا ذوات اصـلي يعنـي      آن چراكه ،خواند ها مي نيچه اظهارات ما را استعاره

بيـان نـاتواني    بردن از زبان استعاري گيرد كه بهره مسلم مي اومانند.  مي باز نفسه في ءشي
آشـكارگي   ة[زبان استعاري] در نحو وجوداينبراي مطابقت با ذات بالفعل ابژه است، با

رسـاند... ادراكـات تنهـا نمودهـا را بـه مـا        ابژه در فعل مفروض تخيل بشري ياري مي
گون ميان استعاره و ديگر كاربردهاي  را. نيچه به تشابهي هم نفسه في ءدهند و نه شي مي

آن چيزي است كه تمـامي زبـان را    نفسه في ءعجز در تطابق با شي :كند مي زبان اشاره
   ).Clark 1990: 78( كند استعاري مي

و نيچـه، نيچـه را پيـرو     ،گر ميان دكـارت، كانـت   اي روشن در مقايسه ،چنين كالرك هم
نيچه را برجسـته   ةداند و تاجايي اهميت كانت بر انديش مي نفسه في ءكانت در ردكردن شي

بنابراين روشـن   .)ibid.: 60-61دهد ( كند كه با لحاظ مالحضاتي به نيچه لقب نوكانتي مي مي
رسـي بشـر بـه ذات و حقيقـت      كانت دست داز شوپنهاور و همانن پيروي بهشود كه نيچه  مي

پديداري  ةبودن زبان در محدود استعاري به باتوجه او ازنظركند. دانش بشري  چيزها را رد مي
  ماند. باقي مي

الطرفين كانت است. كانـت معتقـد بـود كـه      جدلي يها نيچه از اين جهت وارث استدالل
مايه كـل   نيستند. نيچه با استفاده از اين دست نيشناخت )things in them selves( نفسه في ياشيا

  : ديگو يمباره زوكرت  . دراينرا ابطال كردحقيقت  دربابجــو و جست ةتاريخ دوهزارسال
بـه شـناخت     است كه اين دانش منـوط  شده يگونه فهم م سنتي اين صورت بهاز فلسفه 

جو را با بسط دانـش  و مدعي شده بود كه اين جست هگل قبالً .حكمت و دانش است
قادربودن به تبيين هرچيزي  بر مبنيواقعي به فرجام خود رسانده است؛ اما ادعاي هگل 

اتفاق افتد موافق طبـع اخـالف او واقـع نشـد.      است توانسته ييا م است كه اتفاق افتاده
 ،نيسـتيم  نفسه فيكه ما قادر به شناختن شيء  اين بر مبني ،به استدالل كانت  نيچه با استناد

به معرفتي شده است   واكاوي حقيقت تنها منتهي ةنتيجه گرفت كه كل تاريخ دوهزارسال
  .)Zukert 1996: 2( ميشناس يكه ما آن را نم

فراسـوي  از اين عبارت كتـاب   توان يم روشني بهحقيقت و فلسفه بارةادعاي نيچه را در
  :دريافت نيك و بد

ام بـا   ميان سطرها و بر انگشتان فيلسوفان خيره شده كه بايد به كه ديري چندان آنپس از 
غريـزي  درشمار كردوكـار   ديبا يخودآگاه را م ةشيبخش اند نيتر گويم: بزرگ خود مي
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غريـزي   چـه  آنوجه ضـد   هيچ بودن نيز به خودآگاه فيلسوفانه را.... ةشيازجمله اند نهاد،
يـك فيلسـوف را غرايـز نهـاني او هـدايت       ةآگاهان يها شهيين اندتر بيش: است نيست

  ).30: 1362نيچه ( كشانند يهاي معين م و به راه كنند يم

دريافت كه او ديگـر بـراي فلسـفه و حقيقـت      توان ينيچه م ةاز گفت روشني به جا ايندر 
نيچه با كردوكار غريزي پيوند خورده  درنظرفيلسوفانه  ةقائل نيست و انديشساحت قدسي 

درمورد نظريات  او .شدياند ياست. نبايد گمان شود كه نيچه فقط درمورد فلسفه اين چنين م
  : كند ياعتمادي خود را بيان م و كشفيات علمي اين چنين بي

و كندوهاي قديمي را تعمير و تميـز   سازد يم همواره طبقات جديد و باالتري معل
تا اين بناي  كوشد يتمام م حدتو  شدتتر از همه علم با  ؛ ولي مهمكند يو احيا م

ديگر جهـان   عبارت جهان تجربي يا به كلكند و  هيوالوش سركشيده به فلك را پر
  ).172: 1380(نيچه  دهدي جا  آنبر قياس به نفس بشري را در  مبتني

فلسفه و حقيقت نزد كـاليكلس و   به اعتنايي  البته توجه به اين نكته ضروري است كه بي
اعتمـادي   بـي  گمان بيتفاوت دارد.  ديگر يكا و ازجهاتي ب است نيچه از جهاتي شبيه به هم

وقتي  .داردتري  نيچه درباب حقيقت پيچدگي كم يها دگاهيد به كاليكلس  ازسويشده  مطرح
اعتقادش ايـن اسـت كـه بايـد بـه       گمان بي، كوبد ياعتمادي بر فلسفه م كاليكلس بر طبل بي

. ايـن  آورد يارمغـان مـ   بـه دانشي توسل جست كه باالترين قدرت سياسي را براي شـخص  
  است. يور سخناو ديگر سوفسطاييان همان فن  ازنظردانش 

نشـاند و   بدين روز سـياه مـي  را و مستعدي چون تاين چه هنري است كه مرد  !سقراط
تـا   ؛كه نه خود را بتواند از خطر برهاند و نه ديگـري را  سازد  يچنان ناتوان و درمانده م

سر  آبرويي به بيچارگي و بي در وطن خود عمري به اش را غارت كنند و او دشمنان خانه
روي تو سيلي بزنـد و نتـواني دهـن    ربرد؟ آخر اين زندگي است كه هركس و ناكس ب

ها بردار و گام  پند مرا بپذير و دست از اين استدالل !دفاع خود بگشايي؟ پس سقراط به
در ميدان زندگي بگـذار و بكـوش تـا بـه خردمنـدي و فرزانگـي مشـهور شـوي. آن         

و در  كنند يانبار را تهي م ثمرند و خانه را خلوت و معني را رها كن كه بي بي يها سخن
اعتنا هستند و ثروت و احتـرام فـراوان    ي كودكانه بيها مرداني درآي كه به سخن ةحلق

  ).316: 1357دارند (افالطون 

حقيقـت،   يهـا  ابعـاد و جلـوه   ةهم ،بيان شد كه چنان ،نيچه ازسوياما در انكار حقيقت 
نيچه صرفاً براي نيل به  ازسوي. انكار حقيقت رديگ يها را در برم و ساير حوزه ،فلسفه، علم
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شناسـانه دارد.   شناخت ةجنب تر بيشاو  ازسويبلكه طرح اين ديدگاه  ،قدرت سياسي نيست
 ،نـد از ايـن جهـت كـه هـر دو وارث عقايـد جزمـي پـيش از خود        ،البته نيچه و كاليكلس

شناسـي بـه امـور     ل كيهانئگشت از مسا ةكه نمايند ،زيادي دارند. سوفسطاييان يها شباهت
شناسي ايوني و فيلسوفان پيش از  جهان به هميشه انزجار خود را  ،شوند يانساني محسوب م

 يا گونـه  هستي را بـه  بارةپارمنيدس در يها گرگياس استدالل كه چنان ؛داشتند يخود ابراز م
قـادر بـه ابطـال هـر      يور سخن ةليوس كامالً مخالف تفسير كرد و با اين امر نشان داد كه به

ل مـدعي بـود كـه تمـام     عظيم هگل است. هگـ  ةفلسفي است. نيچه هم وارث فلسف ةگزار
اخالف  ازسوياين ادعا  ،بيان شد كه چنانخود گنجانده است.  ةحقيقت را در سيستم فلسف

  او چندان اقبالي نداشت.
سـوي خواسـت    نيچه و سوفسطاييان دوشادوش هم با انكـار حقيقـت بـه    ديگر ازسوي

معطـوف بـه   . ديديم كه اين خواست قدرت در سوفسطاييان عمـدتاً  كنند يقدرت حركت م
خواست قدرت  ةجتيفلسفي پيش از خود را ن يها قدرت سياسي است. نيچه هم تماماً نظام

؟ زيراكه خود تفسير صورتي كند يگاه چه كسي تفسير م آدمي نشايد پرسيد: پس آن. «داند يم
). بنـابراين  556: 1386(نيچـه  » شور و شوقي وجـود دارد  چون همقدرت است كه  ةاز اراد

ها  آن ازسوينيچه و سوفسطاييان با خواست قدرت  ازسويميان انكار حقيقت  نوعي ارتباط
  وجود دارد.

  
  قانون و حقوق .5

كه ميان طبيعت و قـانون فرقـي    كند يدر محاوره با سقراط، سقراط را سرزنش م ،كاليكلس
كـار بـرده اسـت.     بـه  ديگر يكجاي  ها را به عمد آن و در محاوره با پولس به شود يقائـل نم
قانون هم درست باشـد يـا    ازنظرطبيعت درست است معلوم نيست  ازنظر چه آن كه درحالي

» كننـد  يوضع م ،اند كه اكثريت هر جامعه ،اگر راست خواهي قوانين را همواره ضعيفان«نه. 
  : ديگو يحقوق نيز م دربارة كاليكلس) و 313: همان(

ست كه مردمان توانا بـيش از  كه عدالت آن ا كند يطبيعت به نيكوتريـــن وجه ثابت م
شـمار آينـد. خـواه در زنـدگي      ناتوانان داشته باشد و اليقان بهتر و برتر از نايالقـان بـه  

 ،هـا  هـا و جامعـه   تحقير بنگري و خواه در سرنوشت آدميـان و دولـت   ةديد جانوران به
از  روايـي كنـد و   خواهي ديد كه عدالت در اين است كه توانا بر ناتوان فرمان روشني به
  ).همان( او برخوردار گردد بيش از ها موهبت ةهم
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  : ديگو يمنشأ قانون م دربابنيچه 
دشـمنانه و واكنشـي    يها كارگرترين كاري كه قـــدرت برين برضد فرادستي احساس

نشاند برپاكردن قانون اسـت... و ايـن كـار يعنـي اعـالم دسـتور        و بر كرسي مي كند يم
ـ  چه كار ناروا و حق و چه كار رواست و بهكه در كل از چشم وي  آن درباب حـق.    هناب

فرد يا تمامـــي يك  ةو كارهاي خودسران ها يدراز دستقدرت برين با پرپاكردن قانون 
  ).94: 1377(نيچه  م برضد خودو قيا شمارد يشكني م گروه را قانون

اقوياسـت و   ةنيچه قانون برسـاخت  ازنظركه  شود ياين انديشه به ذهن متبادر م جا ايندر 
كه قوانين را برخاسـته از خواسـت ضـعيفان     ،كاليكلس ةمقابل انديش دراين انديشه درست 

 ،به سوفسطايي ديگر، تراسوماخوس جا اين. شايد تصور شود نيچه در رديگ ي، قرار مداند يم
 ؛ولـي چنـين نيسـت    ،باشـد  تر كينزد ،»عدالت چيزي جز منفعت اقويا نيست«دار  كه طرف
  : ديگو يدر قسمتي از تبارشناسي اخالق م نيچه چراكه

جوي نـاتواني   شدگان و زورشنيدگان از دل مكر انتقام كه فروافكندگان و پايمال هنگامي
بياييد مانند شريران نباشيد؛ خوب باشـيد! و خـوب   ”كه  دهند يبه اندرز دل م ديگر يك

و درپـي   تازد يو به كسي نم رساند يو آزاري به كسي نم ديگو ييعني كسي كه زور نم
دنبـال شـر    ؛ كسي مثل ما سر به تو كه بـه كند يتالفي نيست و انتقام را به خدا واگذار م

اگر به اين  .“و از زندگي چندان انتظاري ندارد؛ مانند ما اهل صبر و فروتن و عادل گردد
كه چه كنيم  ديگو يچيزي بيش از اين نم ،گوش دهيم طرفانه بيسردي و  سخن با خون

. رسـد  يزورمان نم چراكه ،كار نزنيم  زوريم و همان بهتر كه دست به بي زوران بيكه ما 
بازي وخودفريبي ناتواني  زيركي از سر نيرنگ ةرد نيتر يا هياما اين واقعيت ساده اين پا

  .)55: همان( پوشاند يوبرق فضيلت تسليم و رضا وسكون و انتظار م خود را در زرق

  : ديگو ي. كاليكلس مدهد ينيچه را با كاليكلس نشان مسخني  و اين گفته دقيقاً هم
اند، ظلم همين است كه كسي براي خـويش بـيش از    كه واضعان قانون ،ضعيفان درنظر

حلي بهتر از ايـن   زيرا راه ،آنان عيبي ندارد ازنظربرابرداشتن  كه درحاليديگران بخواهد، 
قـانون زشـت شـمرده     ازنظركه بيش از ديگران داشتن  براي آنان نيست. پس علت اين

  .)313: 1357(افالطون  همين است شود يم

  كند:  درادامه كاليكلس اظهار مي
توانند بشـوند بـراي    كه مانند آن اشخاص [افراد قوي] نمي اند از اين چون عامه شرمنده

ماينـد و ناپرهيزكـاري را ننگـين    ن ها سرزنش مي كه ناتواني خود را پنهان كنند به آن اين
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مسـتعدند   كنند تا مردمـاني را كـه طبعـاً    گفتيم كوشش مي تر پيش كه چنانخوانند و  مي
توانند آرزوهاي خويش را برآورند از كمال دور همتـي   مقهور سازند و چون خود نمي

  .)388(همان:  زنند ف از خودداري و دادگري ميال

 ةهاي بنيادين جوامـع برسـاخت   نيچه و كاليكلس ارزش ازنظربنابراين واضح است كه 
ظهوررســيدن اســتعدادهاي افــراد  ايــن گــروه مــانع بــه ضــعيفان و فرومايگــان اســت و

  شوند. مي مند قدرت
كه ادعاي فراروي از نيك و بد روزگار خود  ،كه نيچه شود يمعلوم م روشني به جا ايندر 
. دانـد  يمعـه مـ  جا  نانيك و بد روزگار خود را حاصل كار فرومايگـان و نـه نخبگـ    ،را دارد
اخالقي نـزد نيچـه اصـول     نيچه معتقد است كه بايد تبار اخالق را رديابي كرد. امور درواقع
كه بردگـان   كند يند. او اذعان ما بلكه تجسم اراده به قدرت ،خدا نيستند ازسويشده  فرستاده
چـون   ييهـا  ارزش ،انـد  ي بـراي مقابلـه بـا اربابـان خـود را نداشـته      كه قدرت كاف ،مسيحي

مطابق با نظر «: ديگو يباره زوپانيك م . دراينرا اختراع كردندو تواضع  ،رحمي سوزي، دل دل
 كلبسط داده است،  تبارشناسي اخالقكه نيچه آن نظر را در كتاب  ،آرمان زهد دربارةنيچه 

اسـت كـه توسـط    فيلم متحركي اسـت كـه مبـين اشـتباهات نخسـتيني       ةمثاب تاريخ اروپا به
  ).Zupanic 2003: 31( »مسيحيت رخ داده است

همـان اصـول    درواقـع كـه   ،كه اصول اخالقي شود يكه انجام شد روشن م اي با بررسي
 يها دگاهياند. د معهجا  نافرومايگ ةنيچه، برساخت ازنظركاليكلس و هم  ازنظرهم  ،ندا سياست

  دريافت. از تبارشناسي اخالق نظير اين قسمت ييها از قسمت توان يحقوق را م دربارة نيچه
ها پرندگان شكاري بزرگ را خوش ندارند؟ چه جاي  چه جاي شگفتي است اگر كه بره

كوچك بربايند؟ و اگر برگـان درميـان    يها سرزنش است اگر اين پرندگان شكاري بره
و  ماند يشكاري نم ةكه هيچ به پرند شرند و مگر آناين پرندگان شكاري ”خود بگويند 

 يا سازي چه خـرده  بر اين آرمان “بايد خوب باشد؟ نمي برهبسا ضد آن است، يعني  چه
كه پرندگان شكاري نيز بـا پوزخنـدي نگـاهي بـه آن اندازنـد و       جزآن ،گرفت توان يم

خوشمان هم  ،كه هيچ ديآ يخوب، بدمان نم يها بسا بگويند كه ما از اينان، از اين بره اي
   .)53: 1377(نيچه  نرم ونازك ةتر از گوشت بر خوش راستي چه چيز ! بهديآ يم

  كه:  كند ياذعان م ديگو يانقالب فرانسه سخن م دربارة كه جا آنو باز 
معنـايي   انقالب فرانسه يهوديـه بـاز بـر آرمـان كالسـيك چيـره شـد و ايـن بـار بـه           با
و با آن پيروزي واپسين واالتري سياسي كه در اروپـا يافـت    ؛تر وچراتر و ژرف چون بي
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هفـدهم و هيجـدهم، لگـدكوب     يهـا  ، يعني واالتباري سياسي فرانسـوي سـده  شد يم
  ).65: همان( توزي عوام شد كينه يها زهيغر

 چه آنتوزانه خوانده است. از  را شعاري كينه» حق سروري بيشينگان«درادامه همين متن 
ضعيف  حق حكومت قوي بر دربارةنيچــه و كاليكلس  ةكه انديش ودش ينقل شد روشن م

اراده به قـدرت و ابرانسـان    دربارة چه آناز  شود يم جا ايندر  .رديگ يدر انطباق كامل قرار م
نقـد دموكراسـي و حكومـت     نيچه گفتيم نتيجه بگيريم كه كاليكلس نياي راستين نيچـه در 

رديفان خـود   مانند هر فرد ديگري كه هرگز در هم« :ديگو يمآنك انسان اقوياست. نيچه در 
است كه مثالً مفهـوم حقـوق    ناشدني و مفهوم كفاره به هم اندازه برايش درك است نزيسته
  ).312: 1374(نيچه » برابر

  دربـارة از سـخنان او   تـوان  يولي م ،نيچه خود منظورش را از قوي تصريح نكرده است
ه كسي است كه زندگي را عاشـقانه در آغـوش بگيـرد و    قويِ نيچ ابرانسان نتيجه گرفت كه

 تـر  كيـ او بـه كـاليكلس نزديـك و نزد    جـا  ايني از زندگي ببرد. در تر بيش ةسعي كند بهر
او قـوي كيسـت طفـره     ازنظـر كـه   ايـن  بر مبنيدادن سقراط  . كاليكلس هربار از پاسخشود يم
قـوي   را بار ديگر شجاعان و بار ديگر كساني شمرد يمندان را قوي م يك بار دانش .رود يم
كـه قـوي    ديـ آ يولي از فحواي سخنان او چنين برم ؛كه قادر به مديريت كشورند شمرد يم

تا نيازهايش برطرف شود و در اين مسير نيازهـاي   كند يكاليكلس كسي است كه هركاري م
يعت و قانون قائل بـه  ناپذير است. كاليكلس و نيچه از اين جهت كه هردو ميان طب سيرياو 

  : ديگو ي. نيچه ماند كينزد ديگر يكاند به  شكاف
كساني را كه برايشان هرگونه گـرايش طبيعـي نـوعي بيمـاري، چيـزي       پسندم ينم  من

انـد كـه تمـايالت و     ما القا كرده ةيا حتي ناخوشايند است. همين افراد در انديش ،ناجور
دمان طبيعت خو به نسبتعدالتي بزرگ ما  ها بد است؛ همين افراد مسئول بي غرايز انسان

  .)262: 1377هر طبيعتي هستند (نيچه  به نسبتو 

برخاسته  او ازنظركه قوانين  اين فشرد. با سقراط هميشه بر انطباق قانون و طبيعت پاي مي
شرايط الزامـي   ةاطاعت از قانون در هم ، درديدگاه اواند يند و قرارداداز طبيعت انسان نيست

مشاهده كـرد.   »كريتون« محاورةدر  توان يخوبي م اين امر را به .)59: 1357(افالطون  است
  : دهد يكه از زندان بگريزد او اين چنين پاسخ م خواهند يدوستان سقراط از او م كه درحالي

عهدي كه با ما بستي چنين بود؟ يا اين بود كه هر حكمي  !قوانين خواهند گفت: سقراط
 !اين سخن تعجب كنيم، خواهند گفت: سـقراط  را كه دادگاه صادر كند بپذيري؟ اگر از
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دادن عادت داري! از ما و جامعه چه بـد   پاسخ بده. تو به پرسيدن و پاسخ !تعجب مكن
  ).همان( ما را تباه كني؟ يخواه يكه م يا دهيد

  
  يآزاد .6

  :ديگو يكاليكلس م
هـا   روش ما همواره چنين بوده است كه بهترين و تواناترين جوانـان را چـون شـيربچه   

ها تلقين كنيم كه همه بايـد بـا هـم     بگيريم و با دعا و جادو رام و ناتوان سازيم و به آن
كه يكـي از   افتد ميولي گاهي اتفاق  ،در برابري استزيرا زيبايي و عدالت  ،برابر باشند
و رسوم و قوانين غيرطبيعــي را  گسالند يم ميا ها بندي را كه به پايش بسته آن شيربچه
گزار خود سازيم سرور و  او را برده و خدمت ميا دهيكه كوش و بااين افشاند ياز خود برم

  ).314: همان( گردد يو شكوه او نمايان م فرو قانون طبيعت در  شود يرواي ما م فرمان

آزادي براي نيچه يك مفهوم اساسي است. يكي از الزامات ابرانسان نيچه آزادي اسـت.  
كانـت،   ازنظـر نيچه نـه آزادي   ازنظرآزادي  .نيچه به چه معناست ازنظرولي بايد ديد آزادي 

معناي جدايي غريـزه   آزادي را به و نه مانند سقراط است ،وچرا از حكم عقل چون تبعيت بي
تن است و اين ابرانسـان   يها داشت ارزش نيچه بزرگ ازنظر. آزادي ندك ياز عقل تعريف م

 ازنظـر . آزادي آورد يارمغـان مـ   بهها آزادي را  ارزش ةكردن هم كه باژگون ديگو ياست كه م
با كوششي كه بـراي  «سرنوشت خود باشد.  ةست كه ابرانسان آفرينندينيچه چيزي جز اين ن

جسـت   ديبا يم جا آننوع آزادي انسان آزاد را در  نيتر يعال ،خرج داد ماندن بايد به باالدست
  ).141: 1372(نيچه » ها چيره شد بر باالترين مقاومت ديبا يكه همواره م

شـدن اسـت. هـم     مفهوم برگذشتن وچيره كند ياين دو تعريف را به هم نزديك م چه آن
سقراط آزادي را بـا   كه درحالي ،كاليكلس و هم نيچه معتقدند براي آزادبودن بايد غالب بود

داني آيـا بـر    كه آنان كه تو برتر و بهتر مي پرسد ي. او از كاليكلس مداند يچيرگي مساوي نم
 ؛گـويي  چـه مـي   فهمـم  ينمـ « :ديـ گو يخود هم تسلط دارند يا خير؟ كاليكلس درجواب مـ 

  ).322: 1357(افالطون » روايي بر خود يعني چه؟ فرمان
طــرف و كــاليكلس و نيچــه  دنيــاي ســقراط ازيــكشــايد در مفهــوم آزادي اســت كــه 

كـردن   معناي ديكتـه  سقراط به ازنظر. آزادي رديگ يديگر در ضديِت تام و تمام قرار م ازطرف
بـر    كه همان تسلط كند ياو معناي بلندتري از آزادي را درك م .نقش خود بر زندگي نيست

  نفسانيات و خود است.
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بر خود هم نوعي چيرگي است؟ ايـن امـر     ا تسلطآي كه حق پرسيد به توان يجا م در اين
راني كه زمـام هـر    ارابه ،»فايدروس«  محاورةدر  ،ران تمثيل ارابه كه در رسد يم نظر بهدرست 

ـ  ولي نبايد اين امر را به ،خرد است دست دارد حكمت و اسب (تمنا وخشم) را در دو  ةمنزل
براي حركت ارابه به  چراكهوچراي حكمت بر دو جزء ديگر نفس دانست،  چون چيرگي بي

بايد باال گويي به پرسش  داشتن جانب انصاف در پاسخ ولي براي نگه ،هر دواسب نياز است
قيـاس نيسـت.    گفت كه ارزش خرد و حكمت نزد افالطون بـا اجـزاي ديگـر نفـس قابـل     

آزادي خـود بـه نـوعي از     يـة نظر درفالطـون  بيايد كه ا نظر بههمه اگر اين امر درست  اين با
نظر افالطون در حاكميـت عقـل را بـا     چيرگي مورد توان يباز هم نم ،چيرگي تن داده است

  ترازو قرار داد. ةدر يك كف كردند ينيچه از چيرگي اراده م و كاليكلس چه آن
چنين اين سخن نيچه در  به باتوجه ،مطرح كرد اين است كه توان يادعــاي ديگري كه م

راننـد. چنـين اسـت سرشـت      مـي هركه از خويش فرمان نبرد بر او فرمـان  « ،گفت زرتشت
بـر    نيچه هيچ نوع تسلط ةراحتي گفت كه در فلسف به توان ينم ،)126: 1357(نيچه » زندگان

بـر خـود را     خودي مطرح نشده است. اين امر درسـت اسـت كـه نيچـه حـدي از تسـلط      
ي از بـر  فرمـان كه  ميبر يبه اين نكته پي م ،اين جمله توجه كنيم ةولي اگر به گزار ،رديپذ يم

 ثانيـاً نيچه مطرح شده است كه ديگران بر او فرمـان نراننـد و    ازسويخود فقط به اين دليل 
در  ،نيچه بخش ضروري اراده بـه قـدرت اسـت و اراده بـه قـدرت      ازنظرخود  اين غلبه بر

 يهـا  ديـديم كـه ايـن ارزش    تر شيارزش براي زندگي است و پ آفرينش ،بهترين حالت آن
قـولي از   نقـل اين جهاني نيسـت. بـا    يها نيچه چيزي جز ارزش ةزندگي در ساحت انديش

  :اين نكته را دريافت توان يخوبي م به فراسوي نيك و بد
درست آن است كه خود را نه تابع (يك  ساالري خوب و اما اصل اساسي در يك مهان

تـا   كنـد  يتـرين توجيـه آن احسـاس مـ     معنا و عـالي  چون همبلكه  ،اجتماعي) دستگاه
كـه بهـر او    رديپـذ  يشـماري را مـ   كردن آدميـان بـي   جاكه با وجدان آسوده قرباني بدان

ابـزار   صـورت  بـه بردگـان،   صـورت  بـه  ،هايي ناقص انسان صورت بهسركوب شوند و 
  .)254: 1362(نيچه  نديآ يدرم

و  دانـد  يابزاري از انسـان را ويژگـي اراده بـه قـدرت مـ      ةاستفادقول نيچه  در اين نقل
آن معلمان اخالقي كه عمدتاً بـه انسـان   «نويسد:  بر خويشتن مي  روايي فرمان دربارةدوباره 
. سـازند  يخويشتن مسلط شوند بيماري عجيبي را در او نيز مـزمن مـ   كه بر كند يتوصيه م

وجـودي خـويش    يهـا  زهيتمايالت و انگ نيتر يعيطب به دائم  حساسيتاين بيماري نوعي 
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نيچـه رهـايي از    درنظررهايي  ،شود يهايدگر متذكر م كه چنان). 272: 1377 (نيچه» است...
) و ذات ابرانسـان را نيچـه در فضـاي آزادي از كـين     209: 1388روح كين است (هايـدگر  

بخـش   زيرا ابرانسان مظهر تام اراده به قدرت است و اراده به قدرت آزادي كند، مالحظه مي
سـپري شـده اسـت كـاري      و گذشـته  چـه  آنيعنـي   ؛بوده است زمان بارةاست، اما اراده در

 بخواهد و در آن تصرف كند و بـر آن مسـلط شـود و    تواند يبكند، يعني آن را نم تواند ينم
سنگ يا ديواري دربرابـر او قـرار    چون همو گذشته  شود يكين در اراده م ةاين موجب رخن

). اراده به قـدرت  208: 1362. كين دشمن اراده است با زمان و چنان بود آن (نيچه رديگ يم
دروغـين ديگـر اعمـال     يهـا  تعبير نيچـه واژه  و به ،نام كيفر، عدالت بهورزي خويش را  كين
 يخواستنغيركه  ،اراده بتواند برگذشتهكه  شود ي. رهايي اراده از كين هنگامي ميسر مكند يم

 ةدرمقـام اراد  ،زيـرا اراده  ،شـود  ميهمان ميسر  ةغلبه كند. اين امر با بازگشت جاودان ،است
گذشته  چه آن چراكه ،)232 :1388واپس خواهد (هايدگر  تواند يم ،همان ةبازگشت جاودان

هايـدگر متـذكر ايـن     درواقعمتعلق خواست قرار گيرد.  تواند يو م دگرد ميباز دوبارهاست 
يابي به وضعيتي اسـت   كشيدن بازگشت جاودان خواهان دست شود كه نيچه با پيش نكته مي

صـورت   كه در آن تعادل ميان ديونيزوس و آپولون قرار دارد و ايـن نكتـه كـه اراده درايـن    
اهـان  چرخـد و خو  دور خود مي وار به شود كه در يك مسير دايره زمان تصور مي بي يا اراده

توانـد   شود كه اين حركت اراده نمي آغازين خود است. هايدگر متذكر مي ةبازگشت به نقط
خويش رسـوخ كنـد و    ةگذشت تواند در ديگر اراده نمي عبارت مندي باشد و به افق زمان فاقد

اجمـال شـرح    كاليكلس به ةشيدر اند چه آنخود طلب كند. بدين ترتيب  ةشكل اولي آن را به
  .ابدي يتفكر نيچه بسط كامل م شده است در

  
  گيري نتيجه .7

سوفسطاييان يك چيز است  دربارةكنيم كه ديدگاه نيچه  اساسي را مطرح مي ةدرابتدا اين نكت
كه مربوط به متن  جايي نيچه در قرابت با اين گروه چيز ديگري است. تا ةيابي انديش و ريشه

 ةشود. مقال سوفسطائيان يافت نمي ارةدربچيزي  ،كوتاه جز اشارات گذرا و ،خود نيچه است
 دربـارة دادن قرابت نيچه و كاليكلس است و اين خود جدا از تلقي نيچـه   حاضر درپي نشان

اسـت.  فلسـفه در عصـر تراژيـك يونـان     هاي نيچه  سوفسطائيان است. عنوان يكي از كتاب
فلسفه  ؛هنري نيست ةنيچه صرفاً منحصر به يك شاخ ازنظربودن  پرواضح است كه تراژيك

دور از  اي است كـه   نيچه فلسفه ازنظرتراژيك  ةتواند تراژيك باشد. فلسف نيچه مي ازنظرهم 
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شـدن سـخن    پديدآمـدن و نيسـت   دربـاب ديونيزوسـي   ةبر روحيـ   تكيه تفكرات انتزاعي با
 ةتوان با وصف تراژيك شناخت. در فلسف هرچيز را مي دربارةگويد. ديدگاه ايجابي نيچه  مي

براي سوفسطايي وجـود نـدارد. قهرمانـان ايـن فلسـفه تـالس، آناكسـيمندر،         يتراژيك جاي
بلكـه انسـان    ،تراژيك نيست تنها نهو ... هستند. سوفسطايي درواقع  ،هراكليتوس، پارمنيدس
كدام مانع از اين  گردان از حكمت ديونيزوسي است. ولي اين موارد هيچ عامي است كه روي

بنـابراين انديشـيدن    هاي فكري سوفسطائيان باشـد.  نيچه خالي از مؤلفه ةشود كه انديش نمي
هاي ايـن گـروه چيـزي     بردن از انديشه كه بهره درحالي ،نيچه به سوفسطاييان يك چيز است

قرابت   ها را در نيچه آن ةهاي اساسي انديش ديگر است. اين مقاله سعي كرد تا با تحليل پاربن
اي  هيچ اشـاره  در آثارش خود نيچه كه درحالي ،نشان دهد ،با كاليكلس، سوفسطايي معروف

  به اين قرابت ندارد.
بتوان نتيجه گرفت كه انتقادهاي نيچـه   روشني بهشده در مقاله شايد  بررسي يها از مؤلفه

حاضر كوشيديم در رونـدي   ةسابقه نبوده است. ما در مقال سقراط و افالطون انتقاداتي بي به
فكـري مختلـف قرابـت كـاليكلس و نيچـه را نشـان دهـيم.         يها تكاملي و با بررسي مؤلفه

ها چيزي بـيش از   خواننده خود پس از خواندن اين مقاله اذعان خواهد كرد كه اين شباهت
بـا سـكوت    »گرگياس«محاورة گوي تاريخ فلسفه است.  ظاهري ميان دو سخن يها شباهت
كه تنها براي  كند ي. كاليكلس بارها درطول محاوره اشاره مرسد ياتمام م كاليكلس به معنادار

هـاي سـقراط پاسـخ     سـؤال خوشايند گرگياس و اجتناب از نافرجامي محاوره است كه بـه  
كه كاليكلس از سخنان سقراط قانع شده  رسد ينم نظر بهاز محاوره  يا . در هيچ لحظهدهد يم

گاه  ه اين سكوت معنادار كاليكلس توسط نيچه شكسته شود. البته هيچباشد. شايد قرار بود ك
حاضـر از   ةگوي تاريخ فلسفه كرد. قصد مقال هماني كامل ميان دو سخن شود ادعاي اين نمي

و هركدام  استتفكر امري تاريخي  چراكه ،هماني نبوده و نيست اين تطبيق طرح چنين اين
. بنابراين تطبيق ميان دو انديشـه يـك   اند انديشيدهاز متفكران درمورد مقوالت عصر خويش 

عقيده بر ايـن اسـت كـه تفكـر      ها چيزي ديگر. كردن ميان آن هماني چيز است و ادعاي اين
. شـود  يو در هر بازخواني وجوهي از آن امكانات آشكار مـ  داردنامحدودي  ةامكانات بالقو

نيچه را درپرتو آن  ةاير وجوه فلسفقراردادن اراده به قدرت سعي كرد س محور باحاضر  ةمقال
نظر از معناي  صرف ،كه شود يحد روشن م تفسير كند. در قسمت معناي قدرت مطلب تااين

نيچه است. در قسمت معناي  ةاساسي از فلسف ةمند، اراده به قدرت يك جنب قدرت و قدرت
شـد كـه   روشـن   حديزندگي معناي زندگي درپرتو اراده به قدرت روشن شد و اين امر تا

  نيچه به چه معنا مطرح شده است. ةزندگي در فلسف يها ارزش
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فلسـفه و   دربـارة در قسمت حقيقت سعي شد كه نزديكـي ديـدگاه نيچـه و كـاليكلس     
حقيقت واضح شود. در قسمت قانون  نظريةو نقش اراده به قدرت در  بررسي شودحقيقت 

و نيچه با هم مقايسه شد و ما نشان داديم كـه   كاليكلسو حقوق معناي حقوق و قانون نزد 
و تقابل قانون و طبيعـت و غيـره    دموكراسي حقوق برابر رداندازه نيچه و كاليكلس در  چه تا
  .اند كيهم نزد  به

سعي شد  ،كاليكلس و نيچه ةدر قسمت آزادي، با محورقراردادن مفهوم چيرگي در فلسف
چنـين ارتبـاط آن چيرگـي بـا اراده بـه       هم ود وروشن ش متفكرتا معناي آزادي نزد اين دو 

  قدرت روشن شد.
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