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  مقدمه

و دغدغـه مسـائل  انـددر سراسر تاريخ فلسفه، فيلسوفان همواره حوزه اخالق را مد نظر قرار داده

اند و افالطون خـود اخالقى داشته كه سقراط و افالطون دغدغهاند؛ چنان اخالقى را ملحوظ داشته

ويژه فالسـفه به  –اما فالسفه . است دانستهرا در اصل فيلسوف اخالقى و سپس متافيزيكدان مى

يك عده فيلسوفانى كه اخـالق گذشـتگان و اصـول . توان به دو دسته تقسيم كردرا مى -جديد 

آينـد؛ ماننـد ارسـطو كـه ای مـوارد در آن برمـىپذيرند، اما درصدد اصالح پارهآن را مى موضوعه

ای از تعـديل پـاره رسيده از سقراط و افالطون و ساير يونانيان را بررسى كرد و بـه اخالق به ارث

خـود را  شورند و هـمّ از طرفى برخى فالسفه بر اخالق سنتى گذشتگان مى. مطالب آنها پرداخت

شك فردريش نيچه بى. اعتبار سازندسازند كه اخالق اسالف خويش را بىمصروف اين مطلب مى

  .ترين فيلسوف دسته اخير در طول تاريخ فلسفه است مهم

نيـز دو  -كننـدكسـانى كـه بـر ضـد اخـالق سـنتى قـد علـم مـى -اخيـر  اما در اين دسته

اول، كســانى كــه صــرفًا هدفشــان برانــدازی . نــوع رويكــرد و بــا دو تفســير خــاص وجــود دارد

اعتبار كـردن اخـالق بمـا هـو اخـالق اسـت؛ و دوم، آنهـايى هسـتند كـه های سنتى و بى ارزش

ای فـراهم كننـد كـه در شـعاع آن، هـای اخالقـى سـنتى زمينـه در نظر دارند با برانـدازی ارزش

هــای جديــد، آدم جديــد و درنتيجــه عــالم جديــدی را جــايگزين اخــالق ســنتى و عــالم  ارزش

و مــرج روی  مبنــايى و هــرجدر واقــع، گــروه اول بــه تخريــب و آنارشيســم و بــى. ســنتى كننــد

. دوم بـر تأسـيس اخـالق مـدرن و ظهـور انسـان و عـالم مـدرن نظـر دارنـد آورند و دسـتهمى

در يك طرف عامل غيرمسـئولى قـرار دارد كـه ملهـم از بيـزاری و وقاحـت و يـا لـذت حسـى «

ــالى  ــه او را تع ــت ك ــانى اس ــم از آرم ــه مله ــرار دارد ك ــاملى ق ــر ع ــرف ديگ ــت؛ و در ط اس

  ).165: 1371كاپلستون، (» بخشد مى

غـرب، نيچـه متعلـق بـه نـوع دوم فيلسـوفان منتقـد اسـت  برخى شارحان فلسـفه به عقيده

ويـژه از اخـالق مسـيحى طلـب نيسـت و تنفـر خـويش را از اخـالق سـنتى و بـه ومـرجو هرج

اخالقـى هـای رفتـاری و تعلـيم بـىدارد، امـا هـدفش واژگـون سـاختن معيـارآشكارا ابـراز مـى

ــا ارزش نيســت، بلكــه او اخــالق ســنتى و مبــانى و ارزش هــای  هــای آن را مغــاير و مخــالف ب

دارد كــه در قلمــرو اخــالق او خــود اظهــار مــى«. پنــداردمــى اخــالق واقعــى و مطلــوب ابرمــرد

  ).166: همان(» طلب نيست گرا يا هرج و مرج يك نيست

همچنــين قــرار دادن نيچــه در حــوزۀ فــرااخالق نيــز امــری سرراســت و روشــن بــه نظــر 

هـای اخالقـى مبـين  شـويم كـه گزاره در اين حـوزه ابتـدا بـا ايـن پرسـش مواجـه مى. رسد نمى
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گرا و  دهنــد شــناخت ســتند يــا خيــر؟ كســانى كــه بــه ايــن پرســش پاســخ مثبــت مىباورهــا ه

گرايان  در ميــان شــناخت. شــوند گرا ناميــده مى كســانى كــه پاسخشــان منفــى اســت ناشــناخت

اند و واقعيـاتى را ملحـوظ  نيز كسـانى كـه معتقدنـد ايـن باورهـا حـداقل گـاهى اوقـات صـحيح

گرايــان  اند و واقعيــاتى طبيعــى هســتند، طبيعت ســره مســتقل از آرای انســانى دارنــد كــه يك مى

گراسـت و در  رسـد نيچـه طبيعت بـا اينكـه بـه نظـر مى). Miller, 2003: 8(شـوند  ناميـده مى

موارد بسـياری بـا آنهـا موافقـت دارد، امـا انديشـۀ چنـدوجهى نيچـه او را در مـواردی بـا سـاير 

ين هنـوز هـم بـر سـر اينكـه همچنـ. دهـد نظر در حـوزۀ فـرااخالق پيونـد مى های صاحب گروه

آيــا بايــد نيچــه را جــزء فيلســوفان حــوزۀ فــرااخالق قــرار داد يــا اخــالق وی اخــالق هنجــاری 

  .است، اتفاق نظر كامل وجود ندارد -ولى با كمى تفاوت  -سنتى 

  آثار اخالقى نيچه

  :كنندآثار نيچه را معموًال به سه دوره اصلى تقسيم مى

 و ضرورت  ١توان آن را دوره تمركز بر متافيزيك هنرمندمى هك) 1872-6(نخستين نيچه  دوره

 درباره، ذوقى فرهنگىدرباره بى، تولد تراژدیآثار اين دوره شامل . احيا و تجديد فرهنگى ناميد

 واگنر در بـايروتو  شوپنهاور به مثابه آموزگار، سودمندی و عدم سودمندی تاريخ برای زندگى

در اين دوره نيچه به شوپنهاور به مثابه آموزگاری فرزانه و قابل اتكا در حوزه متافيزيـك . است

  ).تازدحال آنكه در آينده بر وی مى(نگرد  مى

  تمركز بر چيرگى بر متافيزيك و رسـيدن  كه دوره) 1883-85و  1878-82(دوره ميانى نيچه

 دانش شادو دم سپيده، های آزادهجانگانه هاين دوره شامل س. به نوعى بلوغ فلسفى تازه است

نگاشـته  چنين گفت زرتشـت -ميانى و پيش از دوره پايانى بعد از دوره -در اين هنگام . است

  .كندهای ميانى و پسين عمل مىشود كه با ظهور مفهوم ابرمرد به مثابه پلى ميان دورهمى

 هـايى مـواجهيم كـه با نوشته در اين دوره :نهايى و واپسين كه مملو از آثار اخالقى است دوره

اسـت، بـا هـدف بازسـازی  -ويـژه اخـالق مسـيحىبـه   -بنيان آنها براندازی اخالق سنتى 

پايـانى  تـرين آثـار دوره مهم. ای كه خاص خود نيچه اسـتالطبيعهاخالقيات تحت لوای مابعد

 دجال، هاغروب بت، ى اخالقتبارشناس، فراسوی نيك و بد: اند از عبارت) 1885-8(تفكر نيچه 

دانـد و در مقـام هـای آزاده مـىگانـه جـانمقابل سه پيرسون اين آثار را نقطه. اينك انسانو 

گانـه ای كـه سـهگـويىدر برابـر آری«: گويـدمقايسه ميان آثار دوره ميانى و دوره نهايى مـى

" گـويىنـه"نيچه آن را كار  اند كهها وقف چيزی شدهكند اين متنهای آزاده را متمايز مى  جان
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ها و تسويه حسـاب مهلـك بـا اخـالق مسـيحى  ارزش يابى دوبارهنامد و شامل ارزشخود مى

  ).21: 1388پيرسون، (» هستند

گونه اظهارنظر كنيم كه آثار اخالقى نيچه مربوط بـه دوره توانيم به صورت كلى اينسان مىبدين

الطبيعـى هـای نظـام مابعـدريزی بنيـادفراوان و پىپختگى فكر وی است و نيچه پس از تتبعات 

گذارد و اصول موضـوعه اخـالق سـنتى را از دم تيـغ انتقـادات خويش، پای به عرصه اخالق مى

  .گذراندخويش مى

  از اخالق سقراطى و اخالق فيلسوفان انتقاد

برتر را، كـه متوجـه برای مثال، او آشكارا ايدۀ اخالقيات . نيچه منتقد تمامى اخالقيات نيست«. 1

را هم برای آنچه بر " اخالق"پذيرد و در اين راستا همان واژۀ آلمانى  زندگى ابرمردان است، مى

پس معرفى ). Leiter, 2013(» گيرد كند، به كار مى تازد و هم برای آنچه ستايشش مى آن مى

كه نيچه بـه اخالق امری ناصحيح است و ملحوظ داشتن اين نكته  وی به عنوان فيلسوفى بى

انتقـاد نيچـه از اخـالق را اسـترن بـه . بند است، اهميت دارد اصول اخالقى خاص خويش پای

سنت اخالق مسيحى، سنت اخالق دنيـوی كـه فالسـفه اخـالق «: دهدچهار حوزه تسری مى

 های گله ارزش"يا به اصطالح، (توده غيرروشنفكر بشر  بانى آن بودند، اخالقيات عادی و يوميه

» رسيده از يونان باستان، به خصوص سقراط كم بخشى از سنت به ارثو سرانجام دست) "عوام

نگارنده اما، در اين مقام، موافق رأی كاپلستون است كه انتقـاد نيچـه از ). 383: 1385مگى، (

. گيـردسازی او يك نفى دوجانبه را در بر مىكار ويران«: كاهداخالقيات را به دو حوزه فرو مى

ار نوعى از انسان كه تاكنون به عنوان واالترين، يعنى نيك، مهربان و خيرخواه تلقـى يكى انك

). 167: 1371كاپلسـتون، (» اسـت" اخـالق زوال"شده، و ديگری انكار اخالق مسيحى كه مى

دليل اين فروكاهش آن است كه گلـه عـوام در نظـر نيچـه اساسـًا محلـى از اعـراب نـدارد و 

و نيـز . را اشكال مختلفى از اخالق دينى يا اخالق فيلسـوفان بـدانيم توانيم اخالقيات توده مى

انتقاد از سقراط و فالسفه يونان باستان ريشه در بحث تعميم و تسـری دارد كـه همـين وجـه 

نيز هست و اين اشتراك به مـا اجـازه  -تر از همه كانت و مهم -متوجه فالسفه اخالق بعدی 

بحث تعميم، به عنوان دليل انتقاد نيچه از فالسفه، در (هد دسازی فالسفه اخالق را مىيكسان

  ).ادامه همين بخش خواهد آمد
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توانسـتند بـر اقويـا دست فرومايگانى است كه چون نمـىاخالق مسيحى، در نظر نيچه ساخته. 2

برتر، دست به وضع آن زدند تا انتقام خود را از ابرمردان  غلبه كنند، برای محدود ساختن طبقه

: 1383ياسـپرس، (» تـوزی اسـتويژه اخالق مسـيحى كـينمنشأ صدور اخالق به «. نندبستا

امـا وجـه ديگـر . كندبه همين سبب است كه نيچه اخالق برآمده از كينه را منكوب مى). 237

گرايـى وی مـرتبط دانسـت؛ توان به وضـوح بـا انديشـه حيـاتانتقاد نيچه از مسيحيت را مى

زيرا به نظر نيچه اين مـذهب اهانـت و : حيات است در حق اخالق مسيحى باألخص جنايت«

  ).168: 1371كاپلستون، (» كندتحقير به غرايز اصلى حيات را تعليم مى

نيز به دليل ميدان دادن به حيات در آن عصر  -پيش از سقراط  -توجه نيچه به يونان باستان . 3

يى كـه در يونـان باسـتان اگـر در از آنجـا -خويى و زيركـى را نيچه صفاتى چون درنده ٢.بود

-پسندد و اين نسبيت خير و شرمى -گرفتندراستای منافع اجتماع بودند، مورد ستايش قرار مى

سقراط نخستين كسى بود كه . مطلوب نيچه است -كه به دست افالطون و سقراط تخطئه شد

هـا در ميـان نهای اخالق مطلق برآمد و اين سنت نـاميمون را بـرای قـردرصدد يافتن معيار

اعالی اين انحراف در كانت ظهور كرد و كليد انتقاد  گذاری كرد، تا اينكه نمونهفيلسوفان پايه

اين در حالى است كه نيچه جهان رومى را به . جاستنيچه از فلسفه اخالق تعميم و تسری بى

آميـز نـه حمترين دوران تمدن روم، رفتـار تـردر عالى«: ستايددليل نداشتن چنين تعميمى مى

ستودند، ايـن و اگر چنين اخالقى را مى. آمد نه بد، نه اخالقى نه غيراخالقىخوب به شمار مى

كرد، خواه ستايش در قياس با ستايش از عملى كه به پيشرفت همگانى، به جمهور، خدمتى مى

آيـد كـه از اين عبارت چنين برمـى). 153: 1375نيچه، (» ناخواه چيزی همچون نكوهش بود

های مختلف و برای افراد مختلف، قابـل  نيچه حسن و قبح اخالقى اعمال گوناگون را در زمان

  .ستايدداند و جامعه روم را به همين دليل مىتغيير مى

متوجه سقراط شد، فالسفه بعدی را نيز آماج حمـالت خـويش قـرار داد؛ در ايـن  انتقادی كه ابتدا

نيچـه هرگـز از سـر «چه در امان نماند؛ به تصريح اسـترن ميانه افالطون نيز از گزند انتقادات ني

تـرين هنـرش بـه خـاك  تقصير افالطون نگذشت كه كسى را به مقام قهرمانى رساند كـه بزرگ

پردازی  نيچـه اهميتـى بـرای سـخن). 386: 1385مگى، (» كس با حرف بودرساندن پشت همه 

او،  دانـد، چيـزی كـه بـه عقيـدهىقائل نيست و جوهر انسانى را منحصر در حيات و شكوفايى مـ

تاريخ فلسفه از سـقراط تـا پيـروان هگـل، تـاريخ «. اندتمامى فيلسوفان اخالق از آن غفلت كرده
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هـا بـرای خـود برداریهای انسان، و داليلى كه به منظور توجيه اين فرمانبرداریطوالنى فرمان

  ).48: 1382دلوز، (» ماندآورد، باقى مىمى

توزی فرومايگان كينه اخالق مسيحى را زاييده كند ونيچه از اخالق مطلق انتقاد مىگفتيم كه . 4

نيچه تمايل به ايجاد اخالق . جو كرد و توان در ابرمرد جستريشه اين دو مطلب را مى. داندمى

داند، محدوديتى كه به هيچ وجه برای پيش از خود مى محدوديت ذهن فالسفه مطلق را نشانه

از طرفى  ٣.تابدگونه محدوديتى را برنمىتصور نيست و ابرمرد بايد كسى باشد كه هيچابرمرد م

تـرس «كنـد كـه گونه اظهار عقيده مىداند و اينتوزی فرومايگان را ناشى از ترس مىاو كينه

اين ترس برای نيچه پذيرفتنى نيست، چراكـه چهـره ). 153: 1375نيچه، (» مادر اخالق است

پـردازد كـه بـر پايـه روست كه به مقابله با اخالقياتى مى كند و از ايندار مىشهابرمرد او را خد

  .ترس بنا نهاده شده است

ای است كه بری از ابرمرد اسطوره. توان در ابرمرد جستسان ريشه انتقاد از اخالق را مىبدين. 5

نتقاد است كه از رو مورد ا اخالق از اين. هر گونه ضعف و سرشار از قدرت حيات و آزادی است

اگر بخواهيم آرای اخالقى نيچه «. خيزد؛ صفاتى كه از ابرمرد دور استتوزی برمىترس و كينه

صـانعى (» تأييد قدرت و نكـوهش ضـعف: را در يك جمله خالصه كنيم، حاصل اين است كه

رك آزادی مفهوم بنيـادين مشـت. و قدرت با آزادی رابطه تنگاتنگى دارد). 93: 1389بيدی،  دره

پـس اخـالق گذشـتگان از جهـت اينكـه آزادی . در تمامى فيلسوفان اگزيستانسياليست است

مطـرود  -كنـداعتبـار مـىو تحديد آزادی، انسانيت ابرمـرد را بـى -كند انسانى را محدود مى

بخش ذات انسـان  توان گفت در انديشه فالسفه اگزيسـتانس آزادی قـوامدر واقع مى. شود مى

 حيـوانى در گلـه(نيچه، هر اخالقياتى، وجود انسان را به يك حيـوان  ديشهبر اساس ان«. است

كه وجـود انسـان واقعـًا يـك حيـوان نيسـت، و يـا حـداقل حالى دهد، در تقليل مى) حيوانات

 ,Tongeren(» ناپـذير اسـت ای با حيوانيت نـدارد، چراكـه انسـان همچنـان تعريفهمانندی

شـود كـه ديگـران الق تن در دهد، تبديل به حيوانى مـىاگر انسان به اين اخ). 394 :2009

ای آن را كنند؛ اخالقى كه اعتباری اسـت و عـدهاش را سلب مىگيری، و آزادیبرايش تصميم

انـد كـه آزادی اش را طـوری چيـدهو اصول موضوعه ٤اندمتناسب با نيات خويش تعريف كرده

خيـزد كـه ابتـدائًا زادگانى برمـىر بزرگها از غرو مجموعه پيشين ارزش«ابرمرد را سلب كند؛ 

  ).Sinhababu, 2009: 263(» اندبندی كردهخودشان و اعمالشان را به عنوان خير دسته
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های قبلى كشيشان و روحانيون مسـيحى بر همين اساس نيچه واضعان پيشين اخالق را در سنت

ر وفق شرايط خويش سعى در ها ب داند كه با وضع ارزشمى -يا به عبارت ديگر روحانيون دينى -

رغم تعداد  على –ها ابرمردانى هستند كه بايد مردم دارند؛ اما در ميان توده به بردگى كشيدن توده

هـايى را كـه برايشـان سـاخته شـده، دوبـاره  جريان تاريخ را دگرگون ساخته، ارزش ٥-اندكشان 

  ٦.يابى كنندارزش

هـای غلـط اسـت كـه  ای از ارزشوعـهاخالقيـات مجم«شـود كـه با اين بيـان روشـن مـى

شــود و در تقابــل بــا اصــول اخالقــى در هــر دينــى بــه وســيله روحــانيون آن ديــن عرضــه مــى

و در ايــن ) Diethe, 1999: 312(» كنــدمســتقل و جديــدی اســت كــه ابرانســان خلــق مــى

بنـا بـه تفسـير عبـدالجواد فالطـوری، كـه . شك پيـروزی از آن ابرانسـان خواهـد بـودتقابل بى

گارنــده نيــز از پــذيرش آن ابــايى نــدارد، پيكــان انتقــاد نيچــه از اخــالق دينــى همــۀ اديــان را ن

دهد، بلكـه متوجـه اخالقيـاتى اسـت كـه تفسـير رسـمى مسـيحيت و كشيشـان  هدف قرار نمى

ــيه مى ــد توص ــيحيت «. كردن ــه آن را در مس ــه نيچ ــود ك ــزی ب ــدگى، چي ــه زن ــتن ب آری گف

يابـد و بـه حـد كـافى نيـز از آن تعريـف و  بـه آن دسـت مى يابد و در اسـالم انگارانه نمى نيست

  ).111: 1386فالطوری، (» كند تمجيد مى

  اخالق در نظر نيچه

روشن شد كه نيچه تمامى اصـول و . اخالق بود های گذشتهتا اينجا بحث بر سر انتقاد از گونه. 1

امـا در ايـن وقـت، كند؛ را ويران مى) اخالق سقراطى و اخالق مسيحى(مبادی اخالق گذشته 

كند؟ پاسخ اين پرسش مخاطب خواهد پرسيد كه نيچه چه چيزی را جايگزين اخالق قبلى مى

در اينجا بايد بـه دقـت . كندرا جايگزين مى" حيات"گونه داد كه  توان اينرا به طور خالصه مى

هـای فـرضدهـد تمـامى پـيشبررسى شود كه كدام قسم اخالق است كه به مـا اجـازه مـى

مانند آنچه مد نظر كانت بود  -مان را كنار بگذاريم؟ آيا يك اخالقيات محصل و مطلق  تهگذش

  كرد، يا چيزی فراتر از آن را؟ را جايگزين خواهيم -

های اخالق گذشتگان با اخالقى كه نيچه مترصـد بنيـان نهـادنش ترين تفاوتاز جمله اساسى. 2

ه در نظر وی آنچه برای من امری اخالقـى است، نسبى بودن اخالق نيچه است، بدين معنا ك

گونه نباشد و يا حتى برای يك شخص در دو شود، ممكن است برای ديگری اينمحسوب مى

نيچه اساسًا بـه پديـده اخالقـى قائـل نيسـت و اخالقيـات را . زمان امر يكسانى متفاوت باشد

اخالقى خبری نيست،  ديدهگونه پ از هيچ«: داندسره منحصر در تفاسير و امور اعتباری مى يك
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در باب تبيين نقـل ). 117: 1377نيچه، (» ها در كار استتنها يك تفسير اخالقى از اين پديده

قول فوق سه تفسير قابل بيان است؛ نخست اينكه ما اساسًا حقـايق اخالقـى عينـى نـداريم و 

كـه حقـايق اسـت دومـين تفسـير آن . های فردی هستندهای اخالقى صرفًا فرافكنىقضاوت

امـا سـومين . دادنى هسـتنداند و اموری صرفًا نشانها خارجاخالقى موجودند، اما از مرز گفتنى

در انديشـه ) perspectivism(رأی است، در سـايه منظرگرايـى تفسير كه نگارنده نيز با آن هم

بـه  بر طبق اين رأی، اعتبارات مختلف اخالقى و اقسـام اخـالق در واقـع. كندنيچه ظهور مى

بـر همـين اسـاس، وجـود انسـانى . گرددنوعى تكثر وجودشناختى از منظرهای گوناگون برمى

  .تابدابرمرد مقتضى نوعى از اخالق است كه توده يا حتى ابرمرد ديگر آن را برنمى

كـردن  اعتبارگفتيم كه نيچه قصد بى. شوددر اينجا پرسش از معيار ارجحيت اعمال مطرح مى. 3

كند؛ در اين حالت ابرمرد بـا چـه معيـاری بايـد باری را ترويج نمىوبندارد و بىاخالقيات را ند

ابرمرد نيچه ". اراده: "شودريزی كند؟ پاسخ تنها در يك كلمه خالصه مىاعمال خويش را طرح

بلكـه تنهـا معيـار عمـل وی  ٨و نه بـر اسـاس امـر مطلـق؛ ٧كندنه بر اساس دانايى عمل مى

تـری و تاز بدهد، كمال افزون ست و هرچه بيشتر به اراده مجال تاختآزادش ا شكوفايى اراده

: همـان(» آدمى بايد بخواهد كه بيش از آنچه دارد داشته باشد، تا بيشـتر شـود«. خواهد يافت

اش اراده مخصوص ابرمرد است و همه چيز بايد تابع اراده او قرار گيرد، نه اينكه او اراده). 117

شما بايد به نيكـى، «نيچه  به توصيه. های ساختگى ديگران هماهنگ كندرا با فضايل و معيار

روای خود و خدايگان فضايل خودتان باشيد، آنها قبًال بر شما چيـره بودنـد، امـا ايـن در فرمان

 ,Clark and Dudrik(» حالى است كه بايد ابزارهايى در ميان سـاير ابزارهـای شـما باشـند

2009: 219.(  

-نيچـه بـرای ابرمـرد ". نهايـتتا بى"توان گفت ه تا كجاست؟ در پاسخ فقط مىمحدوده اين اراد

جـوالن اراده را نامحـدود  او عرصه. به هيچ حد تعادل يا حد وسطى قائل نيست -برخالف ارسطو

هـای كوچـك، های كوچك، لـذتتعادل: زنديك چيز در جهان حال نيچه را به هم مى«. داندمى

). 127: 1390دلوز، (» داردبار بر خود روا مىبار و فقط يكآدمى يك های كوچك، هر آنچهشادی

به انديشه بازگشت جاودان مربوط است كه در ادامـه بـه آن " يك بار"تأكيد دلوز در اينجا بر روی 

  .خواهيم پرداخت

ــىاراده ــه از آن دم م ــه نيچ ــش ای ك ــان نق ــت و چن ــاتى اس ــرايش حي ــدری ب ــه ق ــد ب زن

همـه چيـز «. گيرنـدرمـرد دارد كـه سـاير عناصـر در سـايه آن قـرار مـىپررنگى در شكوفايى اب
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ــيله ــودوس ــدا ش ــد در راه آن ف ــت و باي ــان اس ــای انس ــرای ارتق ــترن، (» ای ب ). 96: 1373اس

  .اشيابد، مگر با التفات به ارادهانسان ارتقا نمى

د، نيچه پلى به يكى از معنا خواهد بوخواهد و بدون آن بىابرمرد متعلقى مى از آنجايى كه اراده. 4

اراده . زنـدمـى) Will to power" (اراده معطوف به قـدرت"ترين نظرياتش تحت عنوان معروف

اش رساند كه بر اساس آن ابرمرد كسى است كه ارادهنيچه را مى معطوف به قدرت لّب انديشه

ين انسانى از خـود چن. تابد تازاند و در اين مسير هيچ محدوديتى را برنمىرا به سوی قدرت مى

دهد و از هـر گونـه دروغ و اش انجام مى بيگانه نشده و اعمالش را در راستای حقيقت وجودی

بـدترين «: داردداند و اظهار مـىهايى را دون شأن خويش مىنمايى ابا دارد و چنين رفتار سياه

  ).253: 1362نيچه، (» چيزی كه در ميان ايشان يافتم اين ريا بود

خو از ابرمرد بـه ذهـن مخاطـب نيچـه ای درندهممكن است چهره" معطوف به قدرت دهارا"تعبير 

گونه شرارتى ابا ندارد؛ اما بايد در نظـر داشـت يابى به قدرت از هيچ دست جهتمتبادر كند كه در 

ريـايى شـعار معـروف او البته از صداقت و بى. مطلوب نيچه است ،در كنار قدرت ،كه صداقت نيز

داند، حتى بازی و نيرنگ مىكند، اما ابرمرد را بری از حقهرا قصد مى" خودت باش"ى سقراطى يعن

گرايى نيچه كه از طرفى همين اراده. تر قدرت او شوداگر چنين رفتارهايى منتج به اكتساب افزون

شود و بر اساس اراده است كه عمـل بـد گرايى حقايق اخالقى مىقدرت است موجب نسبى اراده

از طرفى نيكى و بدی اين حقايق صرفًا لذت بـه معنـای زودگـذر و . ست نيك تلقى شودممكن ا

شود و لذت تكرار ابدی به انديشه يونانى اپيكوروس نزديك مى حسى نيست، بلكه نيچه با نظريه

منظور اپيكوروس لذات آنى و احساسات فردی نيست بلكه لـذتى اسـت «: داند مداومرا چيزی مى

  ).467: 1385كاپلستون، (» عمر دوام دارد كه در سراسر يك

  رفع چند ابهام

بندوباری نبوده، بلكه قصدش ارتقای انسـان در حمله به اخالق ترويج بى گفتيم هدف نيچه از. 1

نيچه به همه اشكال معاصر اخـالق حملـه «به تصريح ياسپرس . استگرايى بوده سايه حيات

بند آزاد كند، بلكه بـدان مقصـود كـه بـاری بـر دوش كند، نه برای آنكه آدمى را از قيد و مى

اما واضـح اسـت كـه ايـن ). 233: 1383ياسپرس، (» ها بگذارد تا به مرتبه واالتر برسند انسان

تـوان بـه ايـن بهترين پاسخى كه مـى. ها ممكن است به نوعى تعارض منجر شودتقابل اراده

اش تلقـى مشـكل دسـتگاه اخالقـى ايراد داد، اين است كه نيچه چنـين تعارضـى را نـه تنهـا

كند، بلكه آن را برای ارتقای ابرمـرد و از ميـدان بـه در شـدن فرومايگـان ضـروری هـم  نمى
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داند؛ چراكه بر اساس اگزيستانسياليسم و پرسپكتيويسم نيچه چنين تعارضى ريشه در وجود  مى

هـای وجه پيامد نيچه به هيچ. شناسى خاص وی قابل فهم استانسانى دارد و بر اساس انسان

اجتماعى لحاظ كردن خير به عنوان آنچه اراده معطوف به قدرت رو بـه سـوی آن دارد را مـد 

كرد، عجيب بود؛ چراكه در ايـن صـورت خـود را دهد و اساسًا اگر غير از اين مىنظر قرار نمى

اگـر . دكـرفايـده مـىشناسانه بى جامعه سازی نافرجام و وقوع در يك عرصهدرگير نوعى نظام

هـر كـس ) نخست اينكه(«: نمايدديدگاه اخالقى نيچه پيامدگرا باشد، دو پرسش ديگر رخ مى

و دوم (بايد خير چه كسى را مد نظر قرار دهد؟ فقط خيـر خـودش را يـا خيـر تمـام مـردم را؟ 

 ,Harka(» شوند؟ های خاص در طول زمان در زندگى يك شخص جمع مىچگونه خير) اينكه

2009: 17.(  

نمايد؛ توضيح اينكه اگر نيچـه تمـام با اين تفسير، در ابتدا اخالق نيچه شديدًا خودمتناقض مى. 2

گنجانـد، پـس داند و آن را در هيچ دستگاه مطلقى نمىابرمرد مى جريان اخالقى را بسط اراده

كند؟ گويى نقض غرض معطوف به قدرت را تعليم مى عمل بر وفق اراده چطور خودش نسخه

گرايى را هـم سازی و تعميم اصول اخالقى، آموزه حياتوی با وجود مخالفت با نظام است كه

  .دهدكند و هم آن را به عنوان يك امر مطلق تسری مىمند مىنظام

رسد با لحاظ كردن يك تفاوت اساسـى ميـان اخـالق و فلسـفه اخـالق نيچـه چنـين به نظر مى

دارد و اجـازه را در فلسـفه اخـالق نگـه مـى سـازینيچه تمام اين نظـام. مشكلى قابل حل است

اخـالق و قـدم گذاشـتن در وادی  دهد، اما پس از پذيرش فلسـفهاخالق را نمى ورودش به حوزه

. معطـوف بـه قـدرت باشـد اخالق عملى است كه ابرمرد اجازه دارد همواره گوش به فرمان اراده

امـری  يه اخالقـى، فلسـفه اخـالق اوگرايانه كردن نظررغم اصرار نيچه بر ضرورت طبيعت على«

  ).Schacht, 2001: 465( ٩»نقادانه، تحليلى و شديدًا تجويزی است

هايى كه فلسفه اخالق نيچه بدان گرفتار آمده، اين تصور است كه وی نـابودی از ديگر كژتابى. 3

ه درصـدد كند، حال آنكـه او نـتوده را مد نظر دارد و مبنايى شبيه به قانون جنگل را تعليم مى

دگرگون ساختن توده است و نه نابودی آن، بلكه تمام تـوجهش معطـوف بـه ابرمـرد اسـت و 

تنها نـابودی فرومايگـان را  او نه. خواهد قدرت واقعى اراده ابرمرد را به خودش يادآور شود مى

ه هايى قلمـداد كـرد كـنوع كهتران را بايد به عنوان پايه«آن است كه  كند، بلكه برتعليم نمى

  ).177: 1371كاپلستون، (» دهندها قرار مىنوع مهتران زندگى مهترانه خود را بر آن پايه
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ممكن است تفسير فوق روابط جامعه طبقاتى افالطون را تداعى كند و چنين بـه نظـر برسـد كـه 

شـهر تطبيـق  وران در دولتپادشاه افالطون و توده را با پيشه-توان ابرمرد نيچه را با فيلسوفمى

افالطون اگرچه قشـر  چنين تطبيقى اما به نظر نگارنده صحيح نيست؛ چراكه اوًال در انديشه. ردك

دهـد و تبعيـت و فرودست از حقوق شهروندی محروم است، اما بخشى از جامعه را تشـكيل مـى

ور بخشد؛ چراكه اگر جامعـه مردمـى پيشـهپادشاه مقبوليت مى-پذيرش توده است كه به فيلسوف

نيچه، توده اساسـًا محلـى از  اين در حالى است كه در انديشه. معنا خواهد بودشاه نيز بىباشد، پاد

زنـد و او را از بسـط اراده آزادش ابرمرد نمى ای به وجههاش هم لطمهاعراب ندارد و حتى نابودی

ايل هـم دهد و مای نشان نمىشناختى عالقهدوم اينكه نيچه اساسًا به مباحث جامعه. داردباز نمى

چه بسا ممكـن اسـت ابرمـرد در . های اعتباری محدود كندكشىنيست كه ابرمرد را با چنين خط

جامعه جزء قشر فرودست باشد و دليل اين مطلب هم معطوف ساختن اراده آزاد به امری خـارج از 

ن روست كه به عقيده راقم اين سطور نيچه و افالطـون در ايـ از اين. اكتساب شأن اجتماعى باشد

  .زنندباب در دو مسير مختلف گام مى

كه مقصـود نيچـه از  -و متأسفانه فراوان ايجاد كرده -كلمه نوع نبايد اين توّهم را ايجاد كند . 4

مشخص از جامعه است؛ بلكـه مقصـود نيچـه از نـژاد برتـر،  آن، يك نژاد خاص يا يك طبقه

گرايى و اراده معطوف به تمامى ابرمردان در سراسر دنيا هستند كه وجه اشتراكشان تنها حيات

همو، (» گذارد نه بر نژاد يا نوعنيچه تكيه را بر افراد برجسته مى«قدرت ايشان است و در واقع 

1382 :391.(  

توان به دستگاه اخالقى نيچـه رسد يك انتقاد مهم را مىقادات اما، به نظر مىدر ميان انبوه انت. 5

رسـد شورد، امـا بـه نظـر مـىوارد دانست و آن اين است كه اگرچه او بر امر مطلق كانتى مى

دهد كه به انـدازه ای به خواست مىبرانگيزش تحت عنوان بازگشت جاودان قاعدهنظريه ابهام

يـا (توضيح اينكه بر طبق نظر بازگشت جاودان ). 127: 1390دلوز، (» قاعده كانتى دقيق است

بنا بـر تفسـير . گرددپايان برمىچيز به طور بىشود و همه تاريخ همواره تكرار مى) تكرار ابدی

ای اخالقى ای درباره وجود و كل كائنات باشد، نظريهاين انديشه بيش از آنكه نظريه«استرن، 

منشى كردار و اراده و نيات و افكار ما بايد آنچنان آميخته به كرم و بزرگ است، به اين معنا كه

به عقيده ). 401: 1385مگى، (» باشد كه بخواهيم و بتوانيم تا ابد بارها و بارها تكرارشان كنيم

داد، به شكلى نگارنده نيز، همان تعميمى كه نيچه دستاويز انتقاد از امر مطلق كانت قرارش مى

به اين معنا كه تسری كانتى بين افراد مختلـف جـاری بـود و . ين نظريه نهفته استديگر در ا

  .های متعدد و برای يك فرد استتعميم نيچه به زمان
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  گيری نتيجه

توان بـه مثابـه مى -توان به صراحت فرااخالق ناميداگرچه نمى - به طور خالصه اخالق نيچه را

در  -يا به عبارت بهتر اخالق اومانيستى  -اخالق پلى برای جهش از اخالق مسيحى به سوی فرا

و ) اومانيسم اخالقـى(نظر گرفت؛ اخالقى كه آشكارا راه را برای توجه به انسان در زمينه اخالقى 

از سوی ديگر، توجه نيچـه بـه اخـالق . سازد های حيات هموار مىگرايى و فلسفههمچنين حيات

شـود كـه هايدگر در توجه به اين دوران مـى  محركسقراطى و جهان باستانى يونان و روم،  پيش

تـوان همچنـين اخـالق نيچـه را مـى ١٠.دهـدهايـدگری را تشـكيل مـى  اگزيستانسياليسـم پايه

ای انـداخت، ترين دستگاه اخالقى تمام تاريخ دانست كه اخالقيات را در مسير تـازهساختارشكنانه

سازی و تعميمـى  ها گرفتاری در دام همان نظامترين آن اگرچه برخى انتقادات دقيق و تند كه مهم

توجهى نيچه به  و در آخر اينكه متأسفانه بى. كند را تاب نياورد است كه خود نيچه از آن انتقاد مى

كنـد كـه هـايى مواجـه مـى محور، او را بـا چالش های اجتماعى اخالق ارادهساختار جامعه و پيامد

  ١١.تاكنون به نيكى حل نشده است

  منابعفهرست 
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 .)1388 ،پيرسون .: نك(بندی از آن پيرسون است اصطالح متافيزيك هنرمند و نيز اساس اين تقسيم .١
در  "نبرد غوالن"تعبير . ستود يدگر نيز دوران پيش از سقراط را به دليل اينكه عرصه شكوفايى وجود بود، مىها.  ٢

هراكليتوس و از سوی اشاره به طرح مباحث مربوط به هستى  )5: 1391هايدگر، ( هستى و زمانكتاب 

 .پارمنيدس دارد
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ويژه در مباحث عرفانى   ظر دارد، در جهان اسالمى و بههای ابرمرد در ن رسد آنچه نيچه در باب ويژگى به نظر مى .٣

اليقين هيچ محدوديتى را  مرتبه حق زگردد و انسان كامل ديگر پس ا متجلى مى "انسان كامل"تحت عنوان 

نيچه نگرش مثبتى به  ،د فالطوریابر تفسير عبدالجو بنا .شتابد سوی ديدار معشوق مى  تابد و تنها به برنمى

های روی  تعليم اسالم و سيرت و سنت پيامبر اسالم كه تجلى خود را در تعلق خاطر به انسان«اسالم دارد و 

يابد، از جمله  داری و جز اينها مى نزمين، حمايت از حيات، ترفيع و تعميق ارزش زندگى، كشف سعادت، خويشت

 »فرهنگ اسالمى واداشتگيری در قبال اسالم و پيامبر اسالم و  لى بودند كه نيچه را به اين موضععوام

 ).112: 1386فالطوری، (
او در محاوره گرگياس در رد . س استلدر يونان باستان شخصى كه منتهای موافقت با آرای نيچه را دارد، كاليك .٤

اگر راست خواهى قوانين را همواره ضعيفان «: كند اخالق قراردادی و توجه به تمتع اقويا از لذايذ استدالل مى

كنند و  گرفتن منافع خود برخى كارها را نيك قلمداد مى نظر كنند و با در اند وضع مى هر جامعهكه اكثريت 

شوند، مرعوب  ها بيش از ديگران متمتع مى ای را بد، و برای اينكه مردان نيرومند را، كه از همه موهبت پاره

ولى طبيعت به نيكوترين ...  گويند برای خويش بيش از ديگران خواستن زشت و منافى اخالق است سازند مى

باشند و اليقان بهتر و برتر از   كند كه عدالت آن است كه مردمان توانا بيش از ناتوانان داشته وجه ثابت مى

هاست به  يه جزئى از نفس كه جايگاه هوس؛ اما افالطون با تشب)297: 1380افالطون، ( »شمار آينده نااليقان ب

زندگى از روی قاعده بهتر از آن زندگى «و با اين بيان كه  )306: همان( گردد خم سوراخى كه هرگز پر نمى

 .خيزد ، به مخالفت با وی برمى)307: همان( »است كه بر هيچ اصلى استوار نباشد
 »ندا ها هميشه كمياباصيل«: گويدكند و مىشمار بودن ابرمردان در برابر توده اشاره مىنيچه خود به انگشت .٥

 .)253 :1362نيچه، (
گرداند، بلكه اين دو انتقاد با دو  توان به انتقاد او از اخالق فيلسوفان باز انتقاد نيچه از اخالق مسيحى را نمى .٦

در اخالق مسيحى مالك، كمتر بودن از حد انسانى خويش و گذشت از بسط . شوند مالك مختلف مطرح مى

 كه در انتقاد نيچه از اخالق فيلسوفان، پيكان حمله مسئله تعميم را نشانه رفته حالى اراده انسانى است، در

 بسط اراده خويش را های مسيحيت ميدان كه در اخالق مسيحى انسان تحت تأثير آموزه ااست؛ به اين معن 

عوام   ز گلهای ا د، ولى در اخالق فيلسوفان ممكن است ابرمرد محدود شود و به دنبال آن فرومايهكن محدود مى

 . ن اوستبه كارهايى دست يازد كه مافوق شأ مجالى بيابد و
فضيلت حقيقى، عمل حقى است «محور را افالطون مد نظر دارد و در مورد فضيلت بر آن است كه  اخالق دانايى .٧

 .)209: 1386استيس، ( »گيرد های حقيقى سرچشمه مى كه از ادراك عقالنى نسبت به ارزش
ا مالك درستى پذيری ر اصل تعميم«دهد و  مبتنى بر امر مطلق را كانت در دستور كارش قرار مىاخالق  .٨

وی مطابقت با قانون، انجام وظيفه و امكان تعميم را مالك امر مطلق در حوزه . )30: 1389اترك، (» داند مى

گاه نبايد  يعنى من هيچ ؛آيدمطابقت با قانون است كه بايد به عنوان اصل خواست به كار «داند؛  عقل عملى مى

: 1369كانت، ( »جز اين رفتار كنم تا كه همچنين بتوانم اراده كنم كه آيين رفتارم به قانونى عام مبدل شود

27(. 
اينكه آيا ضرورت دارد كه ميان مفروضات فلسفه اخالق و اخالق عملى نيچه انسجام برقرار باشد يا نه، خود  .٩

شوند كه از  گرايانه دچار چنين مشكلى مى های طبيعت رسد تمام نگاه به نظر مىنيازمند بحثى مجزاست؛ اما 

 .رسند توصيف طبيعت انسان به تجويز مى
در . ز موجود به وجود استهايدگری تغيير توجه انسان ا  اليسميترين آموزه اگزيستانس توان گفت اساسى مى .١٠

ود را معطوف به وجود ساخته اند، چراكه هّم خ تاريخ ستههای برج پارمنيدس و هراكليتس چهره ،هايدگر   انديشه

ساز است، پديدار جهان را  شناسانه كه برای ما بسيار مهم و سرنوشت بودند؛ و پارمنيدس در آغاز سنت هستى

  ).Dryfus: 1991: 77( ناديده انگاشته است
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خودش باشد و الغير، پيامدهای اين  كس اگر هر«: داند حتى استرن نيز اين ايراد را به اخالق نيچه وارد مى .١١

شود؟ و امثال  ياسى سازگار مىتر چه خواهد شد؟ چطور اين قضيه با يك نظام س قضيه در قلمروی گسترده

. سفانه به هيچ وجه خرسندكننده نيستشود، متأ ايى كه به نيچه مربوط مىها تا ج پرسشپاسخ اين . هااين

 های چه گرايشاگرهمچنين . )393: 1385مگى، ( »ان ثمربخش نيستچند برخورد او با مسائل اجتماعى اصوالً 

ای سياسى به  مشهود است، دليلى برای نسبت دادن فلسفه) ها برابری انسان بارهنظرش در مثالً (ليبرالى نيچه 

 در باب ماهيت دولت و جامعه ندارد) روشمند يا حتى نسبتاً (های روشمندی  وی وجود ندارد، چراكه او ديدگاه

)Leiter, 2013(.  



 


