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 چکیده

می   ظام های اخالقی را مردود می شمارد.البتهاو در نقد اخالقننیچه خود را ضد اخالق می نامد و همه  

شرح دهد و ساز و کارارزش گذاری انسان  خواهد بنیاد حقیقی اخالق را بیابد، جایگاه و نحوه ی عمل آن را  
را که او را به انجام افعال اخالقی وادارمی کند، تشخیص دهد.در پس تمام اظهارات ویرانگرانه نیچه، طرحی  

جدید و ایده ای نو و در عین حال یکپارچه وجود دارد. در این مقاله نگاه منفی نیچه را به منزلت اخالق در  

ختن   .داتی که به اخالق وارد می کند، بررسی می کنیمتمدن غرب، در پرتو انتقا ردا از طرف دیگر، وی با پ

ری   رزش گذا به اخالق فروتباری و واالتباری در فلسفه خویش و اشاره به اینکه واالتباران بانیان ارزش و ا
به رو می  بوده اند، خاستگاه دیگری برای ارزش ها قائل می شود. این تعارض، فلسفه نیچه را با چالشی رو 

که هر خوانش دقیق و منسجمی ناگزیر از حل آن است. در این مقاله ضمن تحلیل ارزش های واال  کند 

تباری و فروتباری، تالش شده است که این تعارض برطرف شود و خوانشی منسجم و یک دست از خاستگاه  
ز وجود، از نظر او تمامی ابعاد زندگی بش  .در فلسفه نیچه ارائه شود  و اخالق   ارزش ها و ا   ر، حتی پرسش ا

تحت تأثیر ارزش هاستو این ارزش ها،کشمکش ها و بحران هاییرا برای انسان پدید آورده است.نیچه خود را  

یچه،   ضد اخالق می نامد و همه ینظام های اخالقی را مردود می شمارد.در پس تمام اظهارات ویرانگرانه ن

 وجود دارد.طرحی جدید و ایده ای نو و در عین حال یکپارچه  

بشر  ،ماتریالیسم  ،اخالق سرورینیچه، ارزش، زندگی،    :یدیکل واژگان  .حقوق 
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 مقدمه

نه همچون یک فرایند تکاملی مثبت و  نیچه راهی را که بشر در مسیر اخالق تاکنون پیموده است، 

یدیرپاترین خطاهای انسان و مسبب سرنوشت  بلکه تاریخچه  هولناک و هراس انگیزاو می ارزنده، 

بشر  برای  به اصطالح میراثی تاریخی و دستاوردی ارزشمند  نقد شدیداخالقکه  به  از این رو  داند. 

بشر، حتی پرسش او از وجود، تحت تاثیر  نظر او تمامی ابعاد زندگی  پردازد. از  تلقی می شد، می 
ن پدید آورده است. نیچه خود را ارزش هاستو این ارزش ها، کشمکش ها و بحران هاییرا برای انسا

ضد اخالق می نامد و همه ینظام های اخالقی را مردود می شمارد.البتهاو در نقد اخالق می خواهد 

نحوه عمل آن را شرح دهد و ساز و کارارزش گذاری انسان  بیابد، جایگاه و  بنیاد حقیقی اخالق را 
اخالقی وادارمی کند، تشخ افعال  انجام  به  را  او  که  یص دهد. در پس تمام اظهارات ویرانگرانه را 

نو و در عین حال یکپارچه وجود دارد. او قصد ندارد نظامی همچون  نیچه، طرحی جدید و ایده ای 

به نقد کشیده و ویران نموده است، بنیان گذارد. مظهر این ایده نو، ابرانسان  نظام هایی که آنها را 
اندیشمندانی چون دکارت و کانت چنان فربه شد که سوژه عقل مدرن در دستگاه فلسفی   .است

می جلوه  نحیف  را  خود  از  عقل پیش  نتیجه استعالی  و در  اندیشه  از  دکارت  فلسفه  شروع  داد. 

ها( از طریق ها )فنومنفنومن توسط کانت و امکان معرفت به پدیده -بشری و ایجاد ثنویت نومن 

تنها کمکی به تعادل سوژه و ابژه نکرد، یاد را بنا نهاد که نههای عقالنیتی خودبنعقل خودبنیاد، پایه
سوژه را چنان استعال بخشید که ابژه دیگر  بار  نیچه در بلکه  نابود شدند. فلسفه  ها در سایه آن 

-اعتراض به چنین روندی شکل گرفت. نیچه ضمن اعتراض به بنیادهای ایجادشده پیشین، فلسفه 

نهاد تا از رهگذر بنا  نوین  آن تعادل را به عرصه هستی بازگرداند و تکامل را به آن هدیه دهد.  ای 
بنیادهای پیشین را فروریخت و سپس درصدد بازسازی آن برمبنای پیش -وی در این مسیر ابتدا 

برآمدفرض خود  رویه .های  چنین  دل  از  وی  به ابرمرد  ابتدا  راستا  این  در  وی  برخاست.  ای 

-کوشد سوژه مستعلی ساخته کند. نیچه میتن« وی اشاره می»فرورفتن آدمی« و سپس به »فرارف

پیشنهادی خود را که همان  نابود کند و سپس مدل  پیشامدرن را  عقالنیت مدرن و  شده توسط 
آموزم. انسان چیزی ابرانسان را می شما به  »من  که  کندمی  تأکید  وی.  نماید  عرضه  است،   ابرمرد

از سویی باید محتاط بود که مبادا تمام  (.  21-22، ص1362است که باید بر آن چیره شد« )نیچه،  

نیچه را در قالب نظامی نظریه پردازانه و مدرسی خنثی کرد و از فلسفۀ نیچه دستگاهی زهر فلسفی 
خواهد از بیرون و بدون درگیری ماجرای تاریخی حقیقت را فیصله  تحرک ساخت که میلَخت و بی

باید هُش داشت که   بازیدهد؛ از سوی دیگر  نیچه گوشی و زندهفریبِ این  بودنی که در اندیشۀ 

زند، ما را خلع سالح نکند و ابزار منطقی نقد را پیشاپیش از ما نگیرد تا از ما سرسپردگانی موج می

 ( 201الف:    1388)نیچه،   ورزی نسازد.در جامۀ فلسفه
  نیچه . کرد  بیان  نگر«تاریخی  »اگزیستانسیالیسمِ  عنوان  با  توانمی را  نیچه  اندیشۀ  دوگانۀ وجوه این

 تفسیرهای  که  حدی  تا  است؛  داشته  تاریخ  از  استفاده  و  توجه  نهایتِ  گرامطلق  فیلسوفی  مقام  در

میقاً ضدنیهیلیسم که به ع  فیلسوفی  شود؛می  شامل  را  گرایینسبی  نهایتِ  تا  گراییمطلق  از  نیچه
بنیان این دوگانگی  بر آن است که  نیهیلیسم مشهور شده است. در این مقاله، سعی  ضدقهرمانِ 
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به دغدغۀ ماندگار و ایدۀ مرکزی نیچه، خاستگاه ارزش برای این منظور  ها، بررسی و واکاوی شود. 

شود که چگونه  ان داده میهای نیچه، نششود و ضمن ردگیری این وجوه دوگانۀ تحلیلپرداخته می
الیه عمیقدر  میای  آرام  واحد  تحلیلی  در  دوگانگی  این  حفظ تر  نیچه  اندیشۀ  انسجام  و  گیرد 

 (.245:  1392)هارت، شود. می

 

 مبانی نظری 
 اخالق 

ویژگی از  است. یکی  ترحم  و  شفقت  ورای  در  گرفتن  قرار  و  اخالق  از  فرارفتن  ابرمرد،  مهم  های 

با آموزههای  آموزه پیوند عمیقی  بدین نیچه در این بخش،  پیرامون ابرمرد دارد؛  پیشین وی  های 

به تن و دوری از متافیزیک، یک چارچوب  عناصری چون قدرت، توجه  بر  با تکیه  معنا که ابرمرد 
برای خود ترسیم می ندارد. به همین جهت میاخالقی  توان نام اخالق کند که ترحم در آن جایی 

آ بر  نهاد.سروری  نمی  ن  را  اخالق  از  رایج  برداشت  به همین جهت دو گونه اخالق نیچه  پذیرد. 

را ترسیم می بندگی  و  کند. وی معتقد است محصول اخالق سروری، انسانی واالست که سروری 

به موجودات است. چنین اخالقی »خط اعتبار زندگی است«. اما نوع خالق ارزش ها و اعتباردهنده 
اخالق   یعنی  بندگی، دوم،  به اخالق  بیانگر »خط انحطاط زندگی است«. در واقع گرایش  بندگی 

به سطحی از فرومایگی است )کاپلستون،  (. وی حتی بر این باور است که 176، ص1388گرایش 

به ترحم ساخته و در نتیجه آنها را آلوده نموده  نیز متمایل  گسترش چنین اخالقی، فیلسوفان را 
بارز این امر نمونه  باشد )نیچه، ، تمدن جدید اروپایی است که حاصل فلسفه روشنگری میاست. 

بر اخالق سروری و نهی از اخالق بندگی، فردی را مجسم می8، ص1388 با تأکید  کند که (.نیچه 

عادی رهاست. آنچه نیچه با آن مخالفت دارد، پشتیبانی از انسان ضعیف است.  از مالحظات مردم 

غم و  ترحم  بهاو  نسبت  ننگ می  خواری  دار رو از اخالق مسیحی که طرفداند. ازاینمحرومان را 
 (.  385، ص1385جوید )مگی، مستضعف است، دوری می

یونان باستان مالک است که در آن تقسیم بندی میان نیک و بد وجود  برای نیچه همواره اخالق در 

به در این اخالق، مرد شریف شدند. مایه و فرومایه از همدیگر تفکیک میجای آن، گراننداشت و 
قرار می ذلیل  مرد  مقابل  بد در  نیک و  نه  بنابراین تضاد اصلی میان واال و فرومایه است،  گرفت. 

نیز انسانی واالست. او مشتاقانه در »فراسوی نیک و بد« ایستاده و (.188:  1390)راسل،   . ابرمرد 

به ضرورت از داوری اخالق معمول فرا رود؛ زیرا اساس آن، قواعد و تر میآفریننده اعمالی است که 

 (. 153، ص1375باشد )پیرسون،  کننده قواعد پیشین میهنجارهای نوینی است که ملغی
به اخالق سروری و بندگی در نگاه نیچه، دو گونه انسان را آفریده و در برابر هم تقسیم بندی اخالق 

ند )با اخالق سروری(. گونه نخست که دهد: انسان ناتوان )با اخالق بندگی( و انسان نیرومقرار می

بهنهد، غالباً تابع ارزشنیچه نام »گله« را نیز بر آنها می عنوان  های از پیش موجودند. اینها دانش را 
عینی جستجو می کنند که باید از دنیای بیرونی به درون روح جریان یابد. شاخص انسان واقعیتی 

به هر است که وی را  بیرونی  امری  بخواهد، می  ناتوان،  نقطه مقابل، سمت و سویی که  کشد. در 
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نیرومند قرار دارد. او فردی است که شناخت و دانش را تولید کرده و آن را خواست و اراده  انسان 

قدرت می به  بهداند. وی از رهگذر دانش درونمعطوف  پیرامون است؛ زاد  بر جهان  دنبال سیطره 
 ( 127:  1392)هارت،داند.  را در کارایی غرایزش می خوب و بد محصول اراده اوست و ارزش خود

 

 ماتریالیسم

برخی از فیلسوفان مسلمان نیز بر این باورند که انسان، چه مسلمان و چه غیرمسلمان  امروز حتی 

به روایتی می که  حیرتی  است.  شده  عجیبی  واماندگی  و  مفرط  گمگشتگی  نام آن را دچار  توان 

نهاد.   »نیهیلیسم«  از همان  جامع  تعریف  یک  ادعای  کسی  است  هنوز  که  هنوز  چرا  اینکه 
ندارد و حتی »نیچه« هم که به عنوان نظریه شود، خود پرداز این فلسفه شناخته می»نیهیلیسم« 

نکرده است، گویای راز عجیبی است. شاید این موضوع به سبک نوشتار  تعریف روشنی از آن ارائه 

برنگردد و بیشتر نیچه هم  به مفهوم و سرشت »نیهیلیسم« مربوط باشد. نیچه، نیهیلیسم  شاعرانه 
دهد که کند و خودش نشان میرا به دو شاخه »نیهیلیسم منفعل« و »نیهیلیسم فعال« تقسیم می

نیهیلیست منفعل، به تدریج باورهای خود را نسبت به می باشد. یک  نیهیلیست فعال  خواهد یک 

شود تا جایی که هیچ دهد و نیروی ایمانش زایل میدست می  هایی که به آن اعتقاد داشته ازارزش

شود که حداکثر کاری که  معنی مواجه میغایت معنایی در نظر او وجود ندارد و با جهانی پوچ و بی
نوشیدن و شهوت راندن است. چنین انسانی، در دنیا تنها خود را در آن می توان کرد، خوردن و 

بدون اینکه کن»سرگرم« می ای و باور به هدفی مطلوب، داشته باشد.اما یک ش فکری سازندهکند 

ارزش دنبال  به  و  است  فکری  ویرانگر  روحیه  دارای  فعال،  تازهنیهیلیست  برای های  است که  ای 
ارزش و  فعلی  موجود  وضعیت  از  باید  آن  به  کرد.رسیدن  عبور  دینی  و  تاریخی  و  موجود   های 

 (.46:  1388)کاپلستن،  

رغ به  نیچه  بودن فرامیاما  به فعال  بنیانم اینکه خود و دیگران را  های فکری و ارزشی خواند و 

سخره می به  تمامه  به  را  به »ابرمرد« ذهنی خود پیشین  برای رسیدن  گیرد، راه و روش خاصی 
نمی میپیشنهاد  و  روحیه دهد  که  وَندالیسم  به  او  »فعال«  نیهیلیستی  فلسفه  غایت  گفت  توان 

و  تخریب میگری  است  اجتماعی  پوچنابودسازی  و  هیچ  همان  فرزند  خود  که  انگاری انجامد 

پوچگرایی سرانجام نیز در زندگی شخصی نیچه، این سردمدار  اش به نیهیلیستی است.جالب آنکه 
نمی  کند!اش نمیرود که عقل همراهیرسد و در حالی از دنیا میایستگاهی جز جنون و دیوانگی 

 (. 236:  1388)هایدگر،  

ها را به رفتارهای اخالقی دعوت کند که ورای آن جهانی دیگر وجود کرد انسانتالش می مدرنیسم

او داده شود اما تمامیت به  انسان  اعمال  عقاب  و  پاداش  بود  قرار  و  گری و خواهی و افراطداشت 
باعث شد انسان نهاد »عقل«  پادشاهان و در های سَرخورده از جمود کلیسا و ظلم  تعطیل کردن 

پیشین قیام کنند.پرست، علیه تمام ارزشهای بعد بورژواهای طماع و پولسال :  1390)نیچه،    های 

39.) 
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ارزش به  حد  از  بیش  دادن  بها  با  تا  کرد  کج  را  راهش  فلسفه  که  بود  و اینچنین  مادی  های 

دانست نماید. در چنین می متافیزیک  ماتریالیستی، تجربه را جایگزین هر آنچه بعنوان فراماده یا
اش را در گرو زندگی بهتر مادی قرار داد. سعیی  دنیایی بدون آخرت و عاقبتی ملکوتی، انسان سعی

نداشت و عاقبتِ آن به دلیل فراموش کردن  پی  برای آنها در  به قول قرآن کریم جز گمراهی  که 

فرماید: مبارکه کهف میسوره  105تا  103»خداوند«، گمراهی و سقوط بود. قرآن کریم در آیات 
نْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ یُحْسِنُونَ    »قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالًا. الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیَاۀِ الدُّ نَّهُمْ  أَ

لِقَائِهِ فَحَبَِطتْ أَعْمَ بِّهِمْ وَ بِآیَاتِ رَ نًا«؛ یعنی:  صُنْعًا. أُولَئِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا  الُهُمْ فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ وَزْ

شان در زندگی دنیا به  اند که کوششبگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟ ]آنان[ کسانی

اند که آیات پروردگارشان و دهند. آنان کسانیپندارند که کار خوب انجام میهدر رفته و خود می
او ]قدر و[ ارزشی   لقای  آنها  برای  قیامت  روز  و  گردید  تباه  اعمالشان  نتیجه  در  کردند  انکار  را 

 (115الف:    1388)نیچه،    نخواهیم نهاد.

 

و ایمان و دین   نیچه 

های عمیق های زندگی، فاقد تجربهواقعیت  با برخورد در  شاعر فیلسوفِ سَرخوردگی  که واقعیت این
هم   را  است  متافیزیکی  و  نیچه نمیشهودی  زندگی  که  است  واقعیتی  این  و  کرد  انکار  توان 

اش در دهه آخر عمر او اش و سپس دیوانگی خواسته یا ناخواستهنیهیلیست در جوانی و میانسالی

 (. 85:  1392)هارت،دهد. نشان می
به این نتیجه رسید که سردمدار فلسفه نیهیلیسم و کسی که بیشترین بدین ترتیب می تأثیر توان 

»نظام  و  »حقیقت«  برابر  در  جدی  تردید  دچار  وقتی  است،  گذاشته  خود  از  پس  فالسفه  بر  را 

به »عالم غیب« را به طور کلی در ارزش ها« و حتی »اخالق« شده که احساس شهودی و اعتقاد 

نهاد خود سرکوب و سانسور کرده است.این همان چیزی است که خداوند متعال در قرآن کریم از 
به می  آن  تعبیر  بِالْغَیْبِ«  نشده انسان است.»یُؤْمِنُونَ  بزرگترین معماهای حل   کند و کلید حل 

 (.188:  1390)راسل، 

 

لیبرالیستی  مدارای 

پرتو »آزادی« و  پناه آورده تا در  لیبرالیسم  دامن  به  خود،  مدرن  پست  هیاهوی  در  انسان  امروز 
پاس   به حق دیگران، حقوق خودش را  ببیند و زندگی بهتری را تجربه کند. اما این احترام  داشته 

لیبرالیستی تا کجا می به اندازهمدارای  بشر  پیدا کند؟ آیا  ای از آگاهی فکری و مکارم تواند ادامه 

پاس دارد؟ اگر چنین است پس چرا شاهد این  اخالقی رسیده است که آزادی و حقوق دیگران را 
و   جنگ  همه  این  خونریزی،  و  قتل  میان همه  در  حیوانی  اخالق  و  درندگی  همه  این  و  تجاوز 

بزرگتر میهای هستهها هستیم؟ چرا هر روز زرادخانهانسان شوند و فروش سالح در دنیا بیشتر ای 

بودجهمی و  بودجهشود  نظامیِ هزاران میلیاردی جای  )کاپلستون، گیرند؟ های فرهنگی را میهای 
1387  :111 .) 
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و سَرخوردگی پستدنیای مدرن   مدرنهای 
می فاصله  خود  الهی  مبدأ  و  اصل  از  که  و انسانی  مدرن  دنیای  برق  و  زرق  گرفتار  و  گیرد 

غیرمسلمان، غایتی جز رسیدن به پوچی مدرن میهای پستسَرخوردگی شود، چه مسلمان و چه 

گرایانه مدرن نیز به این های اثباتگرایانه و باورنخواهد داشت. امروز حتی اگر با همان نگاه تجربه

بنگریم، آشکارا می عبور از »خدا«، »فطرت« و »اخالق« نیز به آرامش و ماجرا  با  بینیم که انسان 
 (.159:  1388)هایدگر،  نقطه مطلوبی نرسیده است. 

پیش و  نیچه  مانند  افرادی  بود  بهتر  از او اسپینوزا، هیوم، کانت، روسو، شوپنهاور، هگلشاید  ، تر 

به کتاب راهنمای بشریت یعنی قرآن  نگاهی هم  مارکس و دیگران، در کنار تأمالت فلسفی خود، 
های نایافته خود در دایره کردند تا پاسخانداختند و در مفاهیم عمیق آن دقت و تأمل میکریم می

بی دریای  در  را  بیابند. آفریدگار حکیم و  اومانیسم  توانای انسان، کران معانی این کتاب آسمانی 

 ها پاسخ داده است.بستها و بنها، حیرتپیشتر به تمام این پرسش

 

 از نگاه نیچه  و اخالق  اهمیت ارزش
ارزش و  مقولهارزش  بهگذاری  مهم در فلسفه  نیچه را فیلسوف ای  نیچه است.  خصوص در فلسفۀ 

نهاده نام  نوشتهفرهنگ و اخالق  بیشتر  اند. دغدغۀ های وی بر فرهنگ بشری تمرکز یافتهاند؛ زیرا 

 های آن است، بلکه »اساساً توجه وی به یک شکل تنها تحلیل اخالق و درک و تشخیص پایهوی نه
علمی او  اخالق  فلسفۀ  است.  انسانیت  از  فلسفهـجدید  بلکه  نیست،  ایستا  و  مثبت و تحلیلی  ای 

دست پندآمیز و پویاست. او به تعالی ارزشی همۀ ارزش با این خیال که به چیزی  ها اشتیاق داشت 

راستین می فرهنگ  را  آن  که  )کاپلستن،  یابد  گذاری (. ساحت ارزش و ارزش64:  1388نامند« 

میاندازهبه تلقی  مهم  نیچه  نزد  ارزشای  مسئلۀ  »حل  وی  منظر  از  فیلسوف  کار  که  و شود  ها 
که جای نگرش انتزاعی به انسان، چنان(. نیچه به68الف:  1388ها است« )نیچه، بندی ارزشرده

در سنت فلسفی غرب وجود داشت، انسان عینی و ملموس و امکانات وی را در فرایند »شدن« در 

دا از نظر  ناگزیر  را  ما  که  دارد  خود  درون  را  بایستن  نوعی  وجود،  و  زندگی  نیچه  نظر  از  رد. 
گذاریم، خودِ زندگی از رهگذر ما ارزشمند ها را میکند و آنگاه که ما ارزشها میکاربردن ارزشبه

نهان دارد و ثانیاً واالمی بیان زندگی اوالً در معنای خویش ارزشی در خود  با این  ترین شود؛ پس 

و معیار تمام ارزش مبنا  و  عامل گزینشی ارزشگذاریارزش  های دیگر ها و همچنین خاستگاه و 

نظر نیچه، ارزش از بیرون زندگی بر نمی های ها را بر حسب خاصهخیزد و ما نباید ارزشاست. »از 
طبیعیارزش جهان  ورای  که  مستقلی  موجوداتیشناختی  بدون  دیگر،  عبارت  به  بفهمیم؛   اند 

)ارزش داشت«  نخواهد  وجود  ارزشی  هیچ  نیچه ارادۀ Sleinis, 1994: 1گذار  نگاه  (. زندگی از 

به قدرت است و این اراده همـان امــر ارزشــی اســت که »کلیۀ موجودات، از آن حیث  معطوف 
به آن باشند« )هایدگر،   مثابۀ یکنیچه با این تفاسیر، جهان را به52: 1388که موجودند وابسته 

نظر گرفته که خود توانستن است و توانستن از  نیرو را آن چیزی در  و  است  آورده  نظر  در  نیرو 

معنا می زمانی  وی  یابد. این دقیقاً منظر  به کانون اراده که همان خواستن است، اتصال  یابد که 
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ارزش نیرو  که  است  زمانی  و ارزشمند خواهد شد. پس میهمان  پویهگذار  ای توان گفت: »اراده، 

(. از نگاه نیچه،  103:  1392بخشد« )هارت،دهد و جان میاست که افق نیرو و ارزش را حرکت می
گونه دریافت که انسان توان اینگذارند. با این بیان میپویۀ اراده و خواست قدرت و زندگی ارزش

که وی موجودی در داوری رهایی یابد؛ زیرا تا زمانی ها و ارزشتواند از قید و بند ارزشگاه نمیهیچ

هیچ نیرو  و  است  نیرو  یک  است،  کنش و واکنش و از قدرت اراده بیجهان  از  نیست و گاه  بهره 
به سوی ارزش. »آنگاه که از ارزش عاملی است در جهت رفتن  نفی(  )تأیید و  ها هرگونه خواستن 

یا ظاهر زندگی سخن میسخن می  (.62:  1388گوییم« )هایدگر،  گوییم بر اثر الهام 

برای فهم روان افراد و اخالقیات و فرهنگ زمانه فراهم می آورد؛ پس یکی از شناخت ارزش راه را 

به ارزش و بحث دربارۀ آن، همین سنخیت ارزشدالیل روی نیچه  ها در شناخت اخالقیات و آوری 
بهروان ای دارد که اصالت تبارشناسیای تبارشناسانه است. »یک ارزش همیشه شیوهشناختی افراد 

کند، به آن وابسته است. یا حقارت آنچه که ما را دعوت به باور، احساس و اندیشه دربارۀ خود می

ا  تواند کشف کند که چه نوعی از حقارت میتنها یک تبارشناس می ی تواند در یک ارزش بیان شود 
به ظهور رسیده است؛ زیرا تنه نوع اصالتی در ارزش دیگر  داند چگونه باید با ا او است که میچه 

 (.93:  1390ها است« )دلوز،  گذار کار کرد. او استاد سنجشگری ارزشعنصر تفاوت

 

و جایگاه    ها  ارزش اخالقیات 

برای جستن خاستگاه ارزش بندد. وی ها، روش خاص خویش، یعنی تبارشناسی را به کار مینیچه 

نمودارشدن ارزش نمایشبرای  نه به ماورایی سیر میداها و  کند و نه خود را در بند دن منشأ آنها، 
 (.439:  1394کند.« )فوکو، ها محدود میپردازیها و اسطورهسازیافسانه

نیچه روش تاریخی، روان یافتن منشأ و تحلیلروش  برای  پروسۀ تحلیل زبانی است که  گرایانه و 

بشری را زیرورو کرده و آن   کند تا از ورای همۀ خدایان منشأ را را تحلیل مینشانه، تاریخ و زبان 

می تبارشناسی  به  نیچه  جوید.  باز  بشری  زندگی  و  تاریخ  و در  دروغین  خاستگاه  هم  تا  پردازد 
ارزشفریب پرده از خاستگاه فراموشکارانۀ  هم  دهد،  نشان  را  حاکم  ها شده و حقیقی ارزشهای 

کند، زمان طلوع  کند؛ وقتی دروغ و فریب غروب میمیکند و آشکار زمان رسوا میبردارد. تاریخ هم

می فرا  حقیقت  همآفتاب  تبارشناسی  میرسد.  رسوا  را  بردگان  اخالق  که  خاستگاه زمان  کند، 
 کند.ها را نیز آشکار میمعطوف به اراده و قدرت ارزش

که چیست معنای راستین ریشه بود  پرسش  این  راست  راه  به  من  در شناسیک آنچه  »راهنمای 

یک دگردیسی زبان به  همه  اینها  که  یافتم  چنین  است؟  »نیک«  معنای  رسانای  گوناگون  های 

می باز  همهمفهومی  و  بنیادیگردند؛  مفهوم  آن  بهجا  )نیک  »نیک«  که  شمار ای  »از  معنای 
روان شمار  از  واالتبار«،  روان  »دارای  »نژاده«،  وواالروانان«،  »واالتبار«  مفهوم  در  ریشه   برتران«( 

به پایگاه اجتماعی دارد. برآمدن این مفهوم همپای برآمدن آن مفهوم دیرینه است »نژاده«،  معنای 

  1388گیرد« )نیچه،  که در آن »همگانی« و »عامیانه« و »پست« سرانجام معنای »بد« به خود می
 (.30-31الف:  
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 با  سؤال  آن  در  که  دارد  استعالیی  و  افالطونی  ایشیوه  نه  آن،  خاستگاه  و  ارزش  از  نیچه  پرسش 

. است هاایده ثبات جهان یعنی حقیقی، جهانی در هاارزش پای  جای  دنبال  به  نه  و  بیاید  چیستی
نه در جهانی  هاارزش جوییپی برای و دهدمی تغییر کسی« »چه به را هاارزش  دربارۀ  سؤال  نیچه

بلکه در جهان نیروها و ماده سیر می  کند.فراحسی 

تمام"چیست؟ "» استعالیی  پرسش  به«  است  فراسو  در  ایدئالی  خواهان  که  است  مثابۀ عیاری 
معرفقاعده به  که  فراحسی  میای  حکم  گوناگون  مادی  کسی؟ "دهد.  های  پرسشی   "چه 

 (. 73:  1392انداز خاص نظر دارد« )هارت، مماتریالیستی است که به حرکت نیروهای واقعی از چش

 خنثی  را  آنها کانتی،  ماقبل  متافیزیک در هاارزش استعالیی  منشأ در جدی تأملی  با  نیچه  اینجا در 

 نقد کردنفعال دوباره و سنت رسوب  آهستۀ  انباشت  در  اخالل  و  بحران  تولید  با  و  کندمی  تهی  و
ای انسانی است. بودن بنیادین سوژهگشاید که آن متناهییم ما بر را  نو  افقی و تازه معبری تاریخی،

ا  »یعنی اینکه هیچ منظر خدای بیرون از تجربۀ بشری وجود ندارد که بتوان از آن منظر ی وار موضع 

 (.94:  1390های انسانی نشست« )کریچلی،  موضع به داوری و ارزیابی تجربه
نمایش دگرگونه  نگریستن،  شناسایینقادانه  و  هرروزۀ اجتماعی، فلسفی، رواندادن  شناسی کردن 

نقدی بنیان  از  قبل  نیچه.  است  نیچه  خاص  فلسفیدن  روش  …و نهادن دیدگاه خویش در صدد 

بر ساحت دیدگاه پردازد. از نگاه انداز خویش میآید و سپس به بیان چشمهای رایج برمیقدرتمند 

ها را »با لذت و گذارینون ارزش و ارزشای که تاکهای ناپختهنیچه تمامی مکاتب بشری و فلسفه
پدیدهرنج می با  یعنی  باوری اند، خواه لذتلوحانهنگر و سادههای فرعی و دومین، سطحیسنجند، 

بدبین باوری، و هرکسی که از نیروهای آفرینندگی  باوری، خواه سعادتنگری، خواه فایدهباشد، خواه 

بر این ا باشد،  آگاه  هنرمندانه،  وجدان  بیندیشهو  بیها  نخواهد پوزخند و همچنین  دلسوزی فرو 
 (.196:  1390نگریست« )نیچه،  

فایده نیچه  منظر  ناخودخواهانه و قبح کردارهای خودخواهانه، هیچ از  و تحسین کردارهای  باوری 

ای این »غریزۀ  نسبت ناگزیری با ارزش و ضدارزش )نیک و بد( نداشته و ندارند؛ بلکه به زبان نیچه

سرچشمۀ 29الف:  1388آید« )نیچه،  ای است که از راه این پادنهاد به زبان درمیگله (. از نظر وی 
بوده کسانی  »نه  ارزش  و  نیک  بلکه این خود اند که دیگران در حقشان »نیکی« کردهحکم  اند؛ 

شان اند. یعنی بزرگان و قدرتمندان و بلندجایگاهان و بلنداندیشان که خود را و کردار»نیکان« بوده

نیک شمردند؛ یعنی برتر از دیگران دانستند در برابر هر آنچه پست است و  نیک حس کردند و  را 
 (. 28الف:  1388اندیشانه و همگانی و فرومایه« )نیچه،  پست

باشد و از  »... بنا بر این نظریه، »نیک« هر آن چیزی است که همواره سودمندی خود را ثابت کرده 

باشد خود توانسته  راه  یعنی »ارزشمند در ذات خویش«   این  باالترین درجۀ ارزشمندی«  را »در 

الف:  1388بنمایاند. اما این راهِ بازگشودن این داستان نیز چنان که گفتم نادرست است« )نیچه، 
30.) 

نه بیان  با این  بهره جستهپس  ناخودخواهانه  نافعان که از کردارهای  اند، عاملی در تنها مغذّیان و 

ارزش   هیچتعیین  نیچه  نظر  از  بلکه  هیچ عملی در جهان، فینیستند،  و  نفسه دارای ارزش چیز 
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به خودی خود کامالً از معنا تهی و بی (؛ پس 244: 1378بهره است« )نیچه، نیست: »یک عمل 

این  مردم  گذارد،  نمایش  به  را  آنها  کسی  نخست  آنکه  تا  نیست  ارجی  نیز  را  چیزها  »بهترین 
 (. 64:  1389خوانند« )نیچه،  زرگ« مینمایشگران را »مردان ب

زنند و ها میجا نخست »بر انسانورزد که برچسب ارزش را همهنیچه آشکارا بر این نکته اصرار می

دامنه مبنا  آن  بر  میسپس  کردارها  به   را  خویشتن  است  واال  نوع  از  که  انسانی  …کشدشان 
 هر  شرف  نخست  که  شناسدمی  کسی  چنان  را  خود  او  …کندمی  احساس  هاارزش  کنندۀتعیین

خیر و شر را 257:  1390،نیچه)  است«  آفرینارزش  او.  بخشدمی  بدان  را  چیزی مفهوم  پس   .)

با خوبی و بدی را  نخست باید در روح قبایل و طبقات حاکم جست. »کسی که قادر است خوبی را 

شود و ت، خوب نامیده میکند؛ یعنی سپاسگزار و منتقم اسبا بدی جبران کند، عمالً نیز چنین می
 (. 134:  1391آید« )نیچه،  تواند جبران کند بد به شمار میآن که قادر نیست و نمی

به این یقین میهایی که معنای »نیک« میها و ریشه»با درنگ در واژه رسیم که از خالل دهند، 

بار تابش آن معنای اصلی دیگر را می راه آن خود را مردمانی از توان دید که واالتباران از آنها هزار 
نامردۀ واالتر حس می با  کنند: و سروکار ما گذاری یک منشنوعیویژه میکردند... اما همین کار را 

با همین منش ویژه است. آنان خود را برای مثال »راستگویان« می نامند و واالتباران یونانی اینجا 

برابیش از همه. این واالتباران... ریشۀ واژه نهادهای را  )واژۀ ی این معنا  معنای ( که بهاسثلوساند 

کسی است که هست، کسی که واقعیت دارد، که حقیقت دارد، کسی که راست است. آنگاه با یک 
به راست راستان  ذهنی  بدل میچرخش  شوند و در این مرحله از دگردیسی مفهومی، این گویان 

گیرد، در برابر  یکسره معنای »واالتبار« به خود میشود و واژه به شعار و سرلوحۀ واالتباری بدل می

عامی دروغ  (.32-33الف:    1388گو« )نیچه،  مردمِ 
 تفاوت میان سوژه و اوبژه -10

مثابۀ نیرو و اراده درنظرگرفتن( درنهایت ساختار این رویۀ شوپنهاوری از دیدگاه نیچه )جهان را به

وام زیادی  حد  هگل  تا  نظری  سیستم  از  که هیچ حرکت تاریخی گرفته  است  بدیهی  زیرا  است؛ 

بننمی نو آغاز شود.  تاریخ خارج شود و از  از  نیچه از هگل را میتواند  برگرفتۀ  توان در این مایۀ 
نکته جست که هگل برای برگذشتن از تضادها، از تضاد میان کرانمند و بیکران به تمامیت بیکران 

برای حذف تفاوت مروی می یعنی وی،  گزیند که متفاوت با یان سوژه و اوبژه، راهی را بر میآورد. 

به میراث رسیده است؛ گونهراه مثابۀ ابژه در ای از تفکر که در آن جهان و طبیعت بههای فلسفی 
می گرفته  که سوژهنظر  تز ایدئالیستی این تمامیت های انسانی در آن هستند. اما هگل آنتیشد 

ای است با کلیتی مطلق. در این ان دیگر اُبژه نیست، بلکه سوژهکند که در آن جهمطلق را طرح می

 گیرد.دیدگاه تعامل جای تفاوت را می

یافتۀ بیکرانی از فردهای »اگر در مقام مشاهده بنشینیم، جنبش زندگی به نظرمان بیگانگی سازمان
بهکرانمند می یعنی  بهآید،  ای شمرد که نیتوان زندگادرستی میصورت طبیعت؛ البته طبیعت را 

یافتگی آنها طبیعت نام دارد،  در برابر اندیشه یا فهم نهاده شده است. اما چیزهای فردی که سازمان

اند. بنا بر این اندیشه که خود صورتی است از زندگی، به آن یگانگی میان چیزها گذرا و نابودشونده
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آفرینندهمی زندگی  و  است  بیکرانه  که  میاندیشد  از  بری  است  و این ای  کرانمند.  فردهای  رایی 

آفریننده که دربردارندۀ صورت بیزندگی  برآهنجیدۀ شمار انگاشته میهای  نه یک مفهوم  شود و 
می نامیده  خدا  محض،  می)انتزاعی(  همچنین  را  زندگی  این  پیوندی شود.  نامید؛ زیرا  توان روح 

برآهنجیدۀ محضی از زندگی، یعنی یک کلّی برآهنجیده،  بیرونی میان چیزهای کرانمند و مفهوم 

 (.168:  7، ج1387شمار است« )کاپلستون،  های بینیست. زندگانی بیکران یگانگی جاندار صورت
ای بیکران جای آن روشی که هگل پیشنهاد داد تا سامان جهان را از بیگانگی تغییر دهد و زندگانی

ۀ متافیزیکی را در فلسفۀ خویش جای قرار دهد، دقیقاً منبع الهامی قرار گرفت تا نیچه نیز این روی

با چرخشی عظیم آنها را در جهان زبانی و هرمنوتیک تأویلی خویش و  بتواند  دهد تا از طریق آن 

)جهان اراده و  به کار گیرد، تا این جهان  نیهیلیسم کنشی خویش  وارسی خاستگاه  در  همچنین 
به دید. از منظر وی ابۀ نیرو و تصور اراده میمثمثابۀ ارزش جدید بنا نهد. نیچه جهان را بهنیرو( را 

جهان خواست قدرت است و همۀ ما خواست قدرتیم و خواست قدرت همان جهان نیروها است. از 

بر دو گونه نیروها و خواست قدرت  نیچه  اند: نیرو )کنشی، واکنشی( خواست )تأیید، نفی(. از نگاه 
گذاری که نمایانگر دو روش فلسفی ونه ارزشگذار همین دوگانه درنظرآوردن خواست و نیرو، دو گ

به دست می )هارت، است،  عینی«  : 1392آید: »بردۀ تأمّل انتزاعی، در مقابل ارباب شور و عمل 

77.) 

گذاری  شود. »برده، منطق منفی ارزشگذاری در دو قالب پرسونا به نمایش گذارده میدرواقع ارزش
گذاری آن را در قالب قیاس و ارباب منطق مثبت ارزش را در قالب »تو شری و بنابراین من خیرم«

)هارت،  »من خیرم و بنابراین تو شری« به نمایش درمی  (.  72:  1392آورد« 

  
بردگان واخالق   اخالق سروران 

بر نگاه نیچه به زندگی انسان و اخالق و ارزش یعنی وی  های متعلق آن، وارونۀ نگاه امروزین است؛ 
ها، باید کار هر فیلسوف باشد. از نظر نیچه اخالق کردن وارونگی در تأویلوارونهاین عقیده است که 

ا امروزین باژگونۀ اخالق واالتبارانه است. پس درواقع جور دیگر دیدن و باژگونه کردن این وارونگی ت

برای پیحدودی دریچه ی خواهجویی اخالق واالتبارانه است. از نگاه نیچه دیدن تفاوت و تفاوتای 

مهان جامعۀ  خواست  و  بوده است کنش  بشر  که  روزگاری  »از  است.  زندگی  خود  حتی  و  ساالر 
بشری، گروهگله اند، ها، کلیساها نیز بودهها، دولتها، ملتها، قبیلههای خویشاوندی، جماعتهای 

برابر اندک شمار فرماندهان« )کهون،  ین (. پس درواقع ا117: 1391همچنین انبوه فرمانبران در 

به قدرت است؛ زیرا زندگی و اراده تنها رانهتفاوت ای برای خواهی، خواست زندگی و ارادۀ معطوف 
 صیانت نفس نیست؛ بلکه اعمال قدرت و فرماندهی است.

گشتن بر آنچه بیگانه رساندن و چیره»زندگی در ذات خویش، از آنِ خویش کردن است و آسیب

ناتوان و  سختاست  و  است  سرکوفتن  صورتتر،  و  بهبودن  را  خویش  به تن های  زور خوراندن و 

 (.255:  1390کشیدن« )نیچه،  تر از همه بهرهخویش اندر کشیدن و کمتر و مالیم
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نیچه این زندگی است که مشخص می نگاه  کند چگونه اخالق واالتباری شکل گیرد و به خود از 

یعنی وی ن عامل تعیینشدن با زندگی و تأیید آدلیل یکیببالد. فرد واالتبار به کنندۀ ارزش است؛ 
قدرت ارزش خواست  و  زندگی  تأیید  و  تأکید  چگونگی  از  واالیان  اخالقیات  همۀ  است.  آفرین 

بد« است؛ یعنی »فردی با افق سرچشمه می نیک و  نیچه »فراسوی  به قول خود  گیرد. فردی که 

یک شیب  ( باور دارد که زندگی باید زیستNietzsche, 1976: 343آزاد«، ) ه شود؛ اگرچه »روی 
لحاظ اخالقی برای فرد واالتبار پذیرفتنی نیست که »در  (. پس بهGellner, 1964: 24رو به باال« )

 (.Gellner, 1964: 26برابر حرکت تاریخ طبیعت یا هر چیز دیگری عاجزانه زانو بزند« )

ای  گذاری( نشانهین واقعیت )نامبالیدن است. در اخویشتنای از تسلط و بهواژۀ »ارزش« نشانۀ گونه

دلیل اینکه امتیاز آن تسلط و نیرو را داشتند، مفاهیم و از خشونت موجود است: اینکه نژاد سرور به
بر مصادیق حمل کردند و آنها را برابر انگاشتند.  کلمات را 

یمفاهیم حاصل یک فرایند انتزاعی کنیم کسان میاند که ما طی آن فرایند چیزهای نابرابر را با هم 

به وجود می برایمان  آید که یک مفهوم کلی را بر مصادیق آن مسلط کنیم و درنتیجه این امکان 
 (.72:  1386)فرهادپور، 

بر این باور بود که واژه کدام نشان از واقعیتی سر راست ندارند؛ یعنی ها و کلمات درواقع هیچنیچه 

پیش کنترلدرواقع  و  نیست.بینی  میان  در  کند: »بسط و گونه که گیدنز اشاره میهمان  کردنی 

نیافریده است که تابع پیش نازنین ما دنیایی  عقل  , Giddensبینی و کنترل ما باشد« )گسترش 
بر آن است که هیچ1990:139 نیچه  همانی دقیقی در میان مفاهیم و مصادیق وجود گونه این(. 

نشانه  ای الزامی نیست.چ حکم قطعی و هیچ رابطهکنندۀ هیشناسی کلمات بیانندارد؛ پس درواقع 

ندارد. خود واژه نیچه مدلول آغازینی وجود  دید  نیستند. در تمام »از  غیر از تأویل  نیز چیزی  ها 
د که  کنند و درنهایت فقط از آن رو داللتطول تاریخ خود پیش از آنکه نشانه باشند تأویل می گرن

تأویل جز  ریشهچیزی  نیستند.  اساسی  مشهور  شنهای  امر   agathosاسی  همین  گواه  ]واالتبار[ 

بر  اند. واژهها را همواره طبقات برتر ابداع کردهاست. همچنین این همان گفتۀ نیچه است که واژه ها 

 (. 11:  1389کنند« )فوکو، یک مدلول داللت ندارند؛ بلکه تأویلی را تحمیل می
یعنی جنگ و ماجراجویی پایندۀ آن است  با آنچه  های رسمی و در و شکار و رقص و بازی  همراه 

نیرو و آزادانه و شادخوارانه در بر داشته باشد« )نیچه،  پر  الف:  1388کل هر آنچه کار و کوشش 

38.) 
مهانداوریوقتی که به فضایل و ارزش ها  ساالرانه نیک نگریسته شود، آنچه از محتوای فضیلتهای 

بر می معیّن و دقیق اخالقی ندارند؛ بلکه بیشتر مزایایی را در آورد، این است که فضایل کاربرد سر 

می جنبهبر  بر  که  یعنی جنبۀ گیرد  بر شادزیستن داللت دارند؛  کل  در  و  قهرمانی  نظامی،  های 

)مزیت(  aretaتراز و حتی همسو با واژۀ ها هماستعمالی کالم و مصداق تأییدی آن فضایل و ارزش
و   قدیم  یونان  »  virtueدر  است.  التین  زبان  در  به  virtus)فضیلت(  التین  زبان  معنای در 

نیازمند قدرت جسمانی مردانه است« )خزاعی، فعالیت (. اما واژۀ آریته، 60: 1389هایی است که 

به یونانی بههم با »آگاثوس« است. آگاثوس  معنای خوب و واالنژاد، بزرگوار، دلیر، توانا است. ریشه 
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اند جز نمایاند، چیزی نبودههایی که خود را با عناوین ارزش و فضیلت میواژهواقعیت این است که  

ریشه لحاظ  از  یعنی  داشتند؛  تأکید  واالنژاده  بر  که  نشانهکلماتی  و  واالیان شناسی  این  شناسی 
فضیلت آفرینش  خداوندگاران  که  بودههستند  ارزشها  آن  و  آنها اند  از  را  خود  معنایی  بار  ها 

به  اند وگرفته با چرخشی  عنوان واژۀ استعالیی خود را از قالب دنیای جسمانی و حسی جدا سپس 

میمی ایدئالی  فضای  وارد  و  راستگویی کنند  اخالقی  خصوصیت  است  گونه  همین  بر  شود. 
 .نامیدند  قدرتمندان و سروران که خود را آشکارا خداوندان قدرت می

واالتبارا برای  راستان  واژۀ  از  استفاده  قاعدهدلیل  واالتبار احساس ن  انسان  زیرا  منطقی؛  است  ای 

دستی در نزد خود دارد. وی برای ساختن و صورت دمخوشبختی و آفرینش را از پیش موجود و به

پنهان به  چشمکاریآفرینش  حتی  و  از آن رو که وی صاحب ها  و  ندارد  نیاز  دشمن  به  دوختن 
گویانه  خواهد راستو فریب ندارد؛ پس آنچه را می  قدرت و توانایی هر کاری است، احتیاج به تظاهر

با کنش درخواست می با دلگرمی و یکرویی میکند. مهانو  با خود  دلی آنان زیند و سادهساالران 

به این دلیل که اخالق واالتباری موافق شورها و جا سرچشمه مینیز از همین نیچه  نظر  گیرد. از 
یقین و کاری یافت نمیای برای پنهانها است، نزد آنان هیچ گزینهگرایش شود. روان واال سرشار از 

به خویش است و همین است که وی را خواهان و عاشق قدرت کرده است؛ زیرا »عشق به  احترام 

 (.30:  1390های بشری است« )راسل، قدرت یکی از نیرومندترین انگیزه

زیرا وی خود زندگی است و همچنین وی را جز پایی فرد واالتبار در اوج است؛  غریزۀ بقا و خویشتن
ورزیدن به زندگانی و رقصیدن و شادخواری  این زندگی حسی، زندگی دیگری نیست. وی هنر عشق

توانایی  از  تأثیردهی،  نیروی  از  خالقیت،  نیروی  از  لبریزند  کسانی  »چنین  است.  فراگرفته  را 

بردن از کلیت زندگی  انسان و عاشق لذت(. واالتبار عاشق  Nietzsche, 1968: 10بخشی« )التیام
ورزیدن دلیل همین هدیه، هنر اندیشیدن و عشقداند و بهاست؛ زیرا وی زندگی را هدیۀ وجود می

نماد روح و تن بودا و زوربا که  تلفیق  از  بتواند  تا  است  گرفته  فرا  را  خندیدن  بیشترین و  به  اند 

برسد و به یعنی فضیلت شادزیستن  واسطۀ همین فضیلت حافظ زمین و زندگی پتانسیل خویش، 

به زمین وفادار مانید! عشق ایثارگر و دانایی شما خدمتگزار  فضیلتتان  قدرت  با  »برادران  باشد. 
 (.64:  1389معنای زمین باد!« )نیچه،  

بردگان و ارزش به اخالق  نیچه  برخاسته از آن تند، خشن و در اغلب اوقات همراه با نگاه  گذاری 

نفری و  ساختاری لعن  و  پیوسته  فرایندی  در  فروتبارانه  و  بردگی  اخالق  نیچه  نظر  از  است.  ن 
آموزه با  را  خود  حاکمیت  سقراطیمشخص،  بازتاب این ایدئولوژی و ـهای  مسیحی شروع کرده و 

های دموکراتیک و دیگر مکاتب سیاسی، اخالقی و اقتصادی رسوخ کرده است. ها در آموزهسیاست

بر برای  کردن و تحلیل این آموزه نگاهی گذرا به اخالقیات و سیاسات دورۀ حاکم آوردهپس درواقع 

 آورد.کردن رویۀ اصیل این اخالق کهین )از نگاه نیچه( فراهم میالزم است؛ زیرا راه را برای گزارش
بهای، که ]در ارزشهای ]انسان[ توده»در تمامی رده به دیگران بوده است، گذاری[  نحوی وابسته 

نظر خویش[ هرگز چیزی جز آن نبوده است که به نظر ]مهتران[ می  بشر آمده است: او عامی ]در 
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هرگز عادت نداشته است که بر خود ارزشی نهد و به خود ارزشی نسبت دهد جز آنچه سرورانش به  

 (.261:  1390آفرینی حق ویژۀ سروران است(« )نیچه،  اند )زیرا ارزشدادهاو نسبت می
گذاری فروتبار با توجه به اینکه خواهان یک جهان بیرونی دشمنانه است، حاصل  ارزشاز نگاه نیچه  

پنهان دارد. به این دلیل که نیچه یک فیلسوف  یک نیروی واکنشی است و خواست نفی را در خود 

ارزش هرگونه  است،  سنجشخردستیز  به  توجه  با  و  خودآگاهی  دل  از  که  و گذاری  دقیق  گری 
رآورده و خود را از طبعیت و ناخودآگاه آدمی جدا کرده باشد، منفی و موافق توزی عمیق سربکینه

زندگی می و  قدرت  خواست  با  معارض  و  عقل  خواست  برده را در آفرینش با  نیروی  نیچه  یابد. 

نظر میبه نیروی واکنشی موجود را از قابلیت و طبیعت خود، یعنی گونۀ واکنشی در  گیرد و این 

 دارد.درتش، باز میانتهای قشدنِ تا بی
 از   را  نیرویی  که  را چیزی هر  وی.  کند تفکیک هم از  را  قانون و  طبیعت تا  کندمی تالش  »کالیکس 

بر قوی   معنا  این  به  نامدمی  قانون  کند،می  جدا  کاری  انجام  قابلیت غلبۀ ضعیف  نمایانگر  قانون 

غلبۀ واکنش بر کنش را نیز به این می نیچه  افزاید. هر چیزی که نیرویی را ]از قابلیت انجام است. 
جدا کند واکنشی است  کنشی  رود،می  پیش  قدرتش  نهایت  تا  که  نیرویی  هر  برعکس  …کاری[ 

 (. 82:  1392 هارت،) است«

نه نیچه،  نگاه  ق و انسان فروتبار دو پاره است، بلکه جهان ساخته شده از ناحیۀ تنها اخالدرواقع از 

نیز رویه تواند هیچ قدرتی را از آن خود کند و ای دوئالیستی دارد. در جهانی که فرد برده نمیوی 
باری« ) پر  ناچار ( در آن نداشته باشد، بهNietzsche, 1976: 8»هیچ احساس افزایش قدرت و 

د که بتواند از بطن آن به قدرت دست یابد. پس این گونه است که جهان کنجهانی را پردازش می

به شهوات ساخته میارزش میحسی بی شود یعنی »جهان  شود و جهانی نیکوتر از این جهانِ مبتال 
برای رفع عطش خویش است.  برده  فراحسی که زادۀ تخیل و ابراز قدرت فرد  جهانی  فراسویی«؛ 

از   ایدئال،  جهان  این  به دنیای واالتباری و ضعفواکنشساخت  نسبت  برده  های او از درون های 

می عکسسرچشمه  همین  وارونه« گیرد.  »واکنش  عنوان  تحت  آن  از  فروید  که  است  العمل 

(Reaction formationنام می )ها و احساسات خود برد؛ مکانیسمی دفاعی که طی آن فرد سائق
 دهد.صورتی وارونه بروز میرا به

شیوۀ مسیحی ، چه کانتی  ندی جهان به یک جهان »حقیقی« و یک جهان »نمود«، چه بهب»بخش

آخر یک مسیحی حقّه دست  نیز  او  که  ندارد. درد باز است( حکایت از چیزی جز تباهی)  زدگی 
 (.51ب:  1388ست از زندگانی فرشونده« )نیچه،  نمونی

با توسل به اینکه جهان حسی، جهانی  ناپایدار، خطا و جهان آلوده به شهوات است، جایگاهی برده 

دهد؛ بنابراین بنیاد حقیقت را در بطن وجود، در وجود پایدار، درخور و شایستۀ حقیقت به آن نمی

نفسه« جست ناپیدا، در »شیء فی  (. از نگاه نیچه، 28: 1390کند )نک. نیچه، وجو میدر خدای 
دروغ روراستهمۀ  و  ایدئال  عاری از آن نبودنهای  برده  ناشی از خواست قدرتی است که فرد  ها 

 است.
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بشریت   »دروغ ایدئال همان طوق لعنتی است که تاکنون برگردن واقعیت آویخته شده است و خود 

پرستش ارزش به  دروغ درآمیخته است که دست  این  با  غرایزش  عمق  تا  با چنان  های معکوس 
ده، حق واالی یک آینده را برایش تضمین کنند« )نیچه،  زند که بتواند شکوفایی، آینهایی میارزش

1387  :92.) 

بهگونه نگرش و اخالقاساساً نیچه با این صراحت در بیشتر  شدت مخالف است و حتی وی بهپروری 
میکتاب معرفی  اخالق  مخالف  را  خود  با یک تیپ هایش،  با اخالق از یک سو  کند. ضدیت وی 

ا  همه انگاشته شده است: یعنی نیکان و نیکانسان است که تاکنون برتر از  ب خواهان. از سوی دیگر 

است که فی اخالق  بوده است و آن نوعی  بشر  باعث تباهی  نفسه انگاشته شده است، اخالقی که 

سقراطی جریان  که  است  اخالقی  است؛ زیرا این اخالق ـافالطونیـاخالق،  بوده  آن  بانی  مسیحی 
نیک نشانۀ ضعف  نیکی و  بالنده و آریخواهی  با زندگی  به آن است )نک. نیچه، و مخالف  گویی 

یهودیت(. از نگاه نیچه اخالق زمانۀ ما نمود تمامی ضعف234:  1387 مسیحیت و ـهایی است که از 

و  انحطاط  عصر  بحران  نشانۀ  اخالق  این  وی  منظر  از  است.  رسیده  ارث  به  سقراطی  فلسفۀ 
نوستالژی سردرگمی و»ملغمه (. عجز،  Nisbet, 1980: 329آور« )دورنمایی سرسام  ای است از 

بغض و  کین  و  به دست میناتوانی  به قدرت را  برده، زمانی که افسار ارادۀ معطوف  گیرد، خواهی 

به دست نمی های اجتماعی روح، آموزش های گوناگون تلطیف تنشآورد مگر صورتدرواقع چیزی 

بهجانشین لذتشده  پرورش،  نامحدوجای  کننده و در کل افراط و د، خستگی و مالکی کرخجویی 
(. پس اخالقیات برده که نهادی کریه و ناپسند دارد، خود را در 145:  1380تفریط )نک. یاسپرس،  

نقابی رنگین می نفرت دیرینۀ انسان ضعیف و برده، محبت را سیمایی فریبا و  برای مثال  نمایاند، 

و ناتوانی این افراد خود را در قالب فروتنی و خاکساری دهد، یا ترس همچون تاجی بر خود قرار می
نمایش می ( Altruismکارانۀ »دیگرگرایی« )گذارد. چنین اخالقی خود را در پس نقاب فریببه 

می میمخفی  معنا  همین  به  و  ضعفکند  از  ناشی  و  ناممکن  امری  را  دیگرگرایی  و توان  ها 

ه Sleinis, 1994: 65-6های بردگان دانست )ناراستی ن (. از نظر نیچه عیب اساسی اخالق فروتبارا

برده کینه گو گونه که در زبان یونانی واژۀ دروغگفتن به خویشتن است. همانتوزی و دروغو انسان 
عامی و برده به کار می  رفت.برای مردم 

است   رو. روانش کژبیندل و یکدل نه با خود یکتوز نه راست و درست است نه ساده»انسان کینه

پنهانی. او خوب میها و راهو جانش در تبار پناهگاه باید لب فروبست داند که چگونه میها و درهای 
تور و از یاد نبرد، منتظر ماند و چندی خاکساری و فروتنی پیشه کرد. نژادی از چنین مردمان کینه

گر بشناسد؛ یعنی همچون تر از هر نژاد واالتبار شود و برای زیرکی ارجی دیباید زیرکسرانجام می

 (.46الف:    1388شرطی حیاتی برای زندگی« )نیچه،  

ارزش و  غریزۀ فضایل  جز  نیست  چیزی  شود،  نگریسته  بدان  نیک  وقتی  فروتبارانه  های 
بهخویشتن بلکه  نه از وجه مثبت آن،  بقا؛ اما  صورتی منفی و با نیرویی واکنشی و همراه با پایی و 

اند که کسی ایشان را آزار نرساند. از لوحانه بیش از همه خواهان آندهترسی سرشار. »از ته دل سا

هر کسی می پیشواز  به  رو  با او کنار میاین  آیند. ولی این ترس است؛ اگرچه »فضیلت« روند و 
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نزد آنان چنان چیزی است که فروتن و دست فضیلت  )نیچه،  آموز میبنامندش...  : 1389کند« 

185.) 
کارگا نیچه  نظر  آرماناز  بهه  نامسازی فروتبارانه  یافته که حتی در  گذاری آواها و حدی گسترش 

 های واالتبارانه باز نایستاده است.کردن مفاهیم ارزشها و در دگرگونهکردن نامآهنگخوش

نیرنگ ناتوانی خود را در زرق»از سر  ورضا و سکون و انتظار وبرق فضیلتِ تسلیمبازی و خودفریبی 
خوشپوشاند.می ندارد،  پاداشی  که  ناتوانی  از  می..  توسریقلبی  از  و  پردلهره، سازند  خوردگی 

)یعنی از جمله در  نفرت دارند، طاعت  دل از ایشان  در  که  آنانی  پیشگاه  در  بندگی  از  فروتنی. 

همانی که می ناتوان و گویند از ایشان طاعت میپیشگاه  نامش خدا است(. افتادگی آدم  طلبد و 

سر که  سر ترسی  از  اجباری  انتظارکشیدن  و  ایستادن  درگاه  بر  آن  گرفته،  را  وجودش  اپای 
نامناچاری اینجا  میاش،  خود  به  زیبا  شود نتوانی می. انتقامفضیلتگیرد مانند صبر و حتی  های 

نمیانتقام ایشان  »زیرا  بخشودن  گناه  بسا  چه  یا  مینخواهی  چه  که  که دانند  ماییم  این  کنند؛ 

کنند«( سخن از محبت به دشمنان هم در میان است و البته در این میانه ن چه میدانیم ایشامی
 (. 56-7:  1388ریزند« ) نیچه،  عرق هم می

 

   گیری   نتیجه

می مسیحی  اخالق  را  دست  این  از  اخالقی  دستگاه  هر  اخالقی نیچه  اصول  از  بسیاری  و  خواند 

دهد. نیچه نقش یهودیت را انتقاد قرار میپذیرفتۀ دنیای مدرن را زیر همین عنوان مسیحی هدف 

تر انسان در های گونۀ پستبیند که آن را سمبل ارزشچنان جدی مینیز در انحطاط انسان آن
انسان نبردی تاریخی می .دهدهای واال قرار میمقابل  نبرد این دو دستگاه ارزشی را  داند که وی 

پیروزی تاریخی گونۀ منحط وپست، همچنانعلی ادامه دارد. از سویی دیگر، مسئلۀ اخالق و   رغم 

ترین دغدغۀ فکری نیچه دانست. در دنیای جدید با سست توان مهمها در دنیای مدرن را میارزش

پایه های های اخالق و ارزشکند، پایههای متافیزیک، که نیچه از آن به »مرگ خدا« یاد میشدن 
می سست  نیز  نیچهسنتی  اعتقاد  به  چراکه،  ارزششود  حاکم  اخالق  قالب ،  در  را  خود  های 

می مطرح  ماورایی  و  برین  منبعی  از  بیدستوراتی  با  اکنون  برین ارزشکند.  جهان  های اعتباری 

نیز دچار اضمحالل می نهیلیسم روبهاخالقی  بحران  با  شود. در چنین شرایطی، رو میشود وانسان 
زمان خود را پردازی خویش، هماندیشهنیچه در مسیر  .های جدیدی استنیچه مدعی خلق ارزش

پشتوانهاز چندین سالح محروم می عقالنیت،  نقد  با  عقلی جهت معماری فکری را از سازد. او  های 

بهدست می به متافیزیک،  با هجوم  بعد الهی آن، از ابعاد الهی بیدهد و  بهره مانده و وزن ویژه در 

به همین جهای خود را از دست میاندیشه نحیف شده و دهد.  بسیار  بعد ایجابی اندیشه وی  ت، 
ندارد برای جست.توانایی ساختن را  نیچه  رساند ها وی را به آنجا میوجوی خاستگاه ارزشمبنای 

درواقع سؤال   به  دربارۀ ارزش  چیستیکه  بر آن است که سرچشمۀ   کیستیها را  تغییر دهد. وی 

نیروها نهفته است. از منظر وی جهان گذاری در بطن جهان حسی و جهاهرگونه ارزش و ارزش ن 
نفی زندگانی، وضعیت  با تأیید و  نیروها  یا خواست در حرکت است که این  نیرو  دوگونه  پایۀ  بر 
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می نمایان  را  خود  ارزشاخالقی  در  عاملی  پیشاسوبژکتیو  نیروهای  این  اگر  و سازد.  گذاری 

پایۀ زندگانی باشند درواقع اخالق را بنیاارزش بر  آفرینی آنها اند؛ برعکس اگر ارزشن نهادهآفرینی 
باشد درواقع حرکت ضداخالقی انجام داده نفی  اند. دو بر مبنای واکنش و طرد زندگی و خواست 

گونه اخالق مورداشارۀ نیچه، اخالق سروران و اخالق بردگان، از تأثیر این دو گونه نیروی متضاد بر 

 آید.می
ارزش مقایسۀ  سرواکنون  اخالقی  میهای  بردگان  و  ارزشران  سوی  به  ما  راهگشای  گذاری تواند 

هایشان، نمایشگر خواست  گذاریعنوان ارزش واال و ارزشجدید باشد؛ زیرا نگاه آن دو به زندگی به

نفی آن ارزش واال است. اما حال این پرسش پیش می یا  تواند آید که این منظر دوگانه میتأیید 

نگ باشد؟ از  ای از تاریخ و با توجه به اه نیچه این خود فرد است که در هر برههزمینۀ تعیین ارزش 
برای داستان زندگی می که کدام روایت  کند  مشخص  باید  عصر،  آن  مقتضیات  و  تواند موقعیت 

بدین  با موجودات و  باشد. »احساس طریقی است که ما خود را در ارتباط  و اراده  شور  از  حاکی 

با خود می یابیم که ما ویژه با موجوداتی مطابق مییم؛ طریقی که ما خود را بهیابوسیله در ارتباط 
 (.85:  1388نیستیم، موجوداتی که خود ما هستیم« )هایدگر،  

رود؛ زیرا از نگاه وی زندگی همان موجودیت برای زندگی به کار می مطلقدر فلسفۀ نیچه اصطالح 

موجود است و وجود همان ارادۀ معطوف به قدرت: »ارادۀ معطوف به قدرت همان نامی است برای 

ویژگی اصلی کلیۀ موجودات و مراد همان چیزی است که در موجودات مقوم موجود اصیل است« 
نیرومندترشدن و سرشاری   (. ارادۀ معطوف61:  1388)هایدگر،   به قدرت همان احساس سرمستی، 

ارزش آفرینندۀ  و  نابودکننده  که  است  احساس  همین  و  زیرا موجود از آن رو که است  است؛  ها 

توان گفت که وجود همان زندگی و زندگی همان اراده گر است. پس میموجود است خود آفرینش
و احساس همان شور و سرمس احساس  همان  اراده  نیچه و  به همین دلیل  تی در آفرینش است. 

نمی نظر  عارضی در  بیرون از ذات و  بخواهم که جایی آن را اعمال اراده را امری  بتوانم/  گیرد که 

از آن صرف دیگر  جایی  و  کنم، در نظر کنم؛ اساساً من در همان حال که اراده را اعمال میکنم 

 هستی من است:کنم. اراده  اراده و توسط آن خود را نیز وضع می
یعنی قدرت  نام دیگر اراده است؛  لذات قدرت است و قدرت  با  نیچه اراده  از  هایدگر  تفسیر  »در 

نه آنکه گونه به قدرت است. توضیحی است دربارۀ ذات اراده و  ای از اراده وجود دارد که معطوف 

به نمیاراده  موجودات  کلیۀ  هستی  )ارادهعنوان  اراده  فاعل  عمل  هم   کننده(تواند  بلکه  باشد؛ 
 (.292:  1395شوند« )کردنوغانی،  شده، در اراده وضع میکننده و ارادهاراده

 وحدت  عامل  آنها  آنچه  که  است  این  در  گرامطلق  هایایدئالیست  با  نیچه  دیدگاه  دیگر  تفاوت 

بر جنبۀ ذهنیت تأکید   آنها  یعنی  دارد؛  داللت  آهنجیده  و  مجرد  جنبۀ  بر  بیشتر  دانند،می بیشتر 

برساختۀ ذهن میدارند و حتی ارزش غریزه و احساس در آفرینی را  بر  برعکس  نیچه  انگارند. اما 
تأکید میارزش برساختهآفرینی  نیچه ذهن و  نظر  عاملی در تمایز و تفارق است؛ کند. از  های آن 

بر  گر میزیرا زمانی که اگو خود را اندیشه آورد، از این پس جهان در ذهن وی مییابد، تمایز سر 

 انگارد.است و او خود را خالق آن می
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