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Abs tract
Nietzsche takes t wo aspects for the origin of v alues. On t he one hand, he is fait hful t o t he most
pro minent aspect of the western t hought , the thought t hat takes th e world as a whole, and t hus
considers the world as the active and passive fo rces that bring the life into existence. In his thought,
life has at its heart a kind of obligat ion that forces us to apply the values, and when we respect t he
values, t he life would beco me valuable. T his perspective to the value and valuing is in fact a presubject ive view to the origin of values and does n ot let us evaluate life by something beyond it. On
the other hand, by turn ing to the slave and master morality in his philosophy and pointing that these
are masters who construct the value and valuing, he at tributes another origin to values. T his
antinomy encounters his philosophy with a challenge t hat must be overcome by any accurate and
coherence reading. In this article, alongside with analyzing master and slave moralit ies, we attempt
to eliminat e this antinomy and render a coherent reading of the origin of values in Niet zsche's
philosophy.
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چکيده
نیچه ،وجوهی دوگانه براي خاستگاه ارزشها در نظر میگیرد .از یک طرف ،وي بهنوعی وفااداري خاویش را باه
نمایان ترین رویۀ اندیشۀ غرب ،یعنی این اندیشه که جهان را به مثابۀ یک کا در نظار مایگیارد ،نشاان داده و بادین
ترتیب ،جهان را به مثابۀ نیروهاي کنشی و واکنشی در نظر گرفته است که زندگی را باه وجاود مایآورناد .زنادگی از
نگاه وي ،زندگی نوعی بایستن را درون خود دارد که ما را نااگيیر از باهکااربردن ارزشهاا مایکناد و آنگااه کاه ماا
ارزش ها را پاس می داریم ،زندگی از رهگذر کنش ما ارزشمند میشود .این نگاه باه ساا ت ارزش و ارزشگاذاري
درواقع نگاهی پیشاسوبژکتیو به خاستگاه ارزشها است و اجازه نمی دهد زندگی را با چیايي وراي آن ارزیاابی کنایم.
از طرف دیگر ،وي با پرداختن به اخالق فروتباري و واالتباري در فلسفۀ خویش و اشااره باه اینکاه واالتبااران بانیاان
ارزش و ارزشگذاري بودهاند ،خاستگاه دیگري براي ارزشها قائ میشود .این تعارض ،فلسفۀ نیچاه را باا چايشای
روبه رو میکن د که هر خوانش دقیق و منسجمی نااگيیر از ا آن اسات .در ایان م اياه حامن ترلیا ارزشهااي
واالتباري و فروتباري ،تالش شده است که این تعارض برطرف شود و خوانشای منساجم و یاک دسات از خاساتگاه
ارزشها در فلسفۀ نیچه ارائه شود.
کليدواژهها :نیچه ،ارزش ،زندگی ،اخالق واالتباري ،اخالق فروتباري ،خواست قدرت
را در جایگاهی ثانویاه قارار دارد باهشادت م ايفات

 - 1مقدمه
اخالق در فلسافۀ نیچاه ناه موحاوعی اشایهاي

می کند .اخالق را هر فارد در هيارتاوي تاریاک و در

است و نه اینکه نیچه از موحع یک فیلساوف اخاالق

راهروهاي پار از پاژوار روان خاویش باهخاوبی در

کالسیک آن را در مرکي تأمالت خود قارار مای دهاد.

می یابد ،تنها اگر از ازد ام نظریات فلسفی و اخالقای

نیچاه از موحاعی اگيیستانسیايیساتی دلنگاران خااود

خالص شود و بهگونهاي دیگر ،باهگوناهاي اصای باا

زندگی است و با هر نوع صورتبندي فلسافی کاه آن

ی ت از یاک

*

نویسنده مسئول

تاریخ وصول94/12/12 :

تاریخ پذیرش95/11/24 :

خود روبه رو شود .نیچه داعیۀ آوردن
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وادي ناشناخته و اسرا رآمیي افالطاونی ناداردب باهزعام

دوگانگی در ترلیلی وا اد آرام مایگیارد و انساجام

نیچه آثار او قرار است آینهاي باشد روبهروي ما تا هار

اندیشۀ نیچه فظ مایشاود .دنباالکاردن ایان ایاراد

کدام کاه جرئات نگریساتن در آن را داریام ،از منظار

بنیادي ،ما را به فهم ریشهايتار فلسافۀ نیچاه نيدیاک

خود در آن بنگریم .اما این رویکرد اگيیستانسیايیساتی

خواهد کرد .تنها با بازتفسیر اندیشههاي نیچه میتاوان

و حدنظام سازي نیچه مانع از آن نمایشاود کاه آن را
به مرک انسجام و تمامیت نينیمب زیرا بادون انساجام
منط ی ا معناشناختی هیچ گفتهاي را نمیتاوان جادي
گرفت .دشواري و ظرافات هار خوانشای از نیچاه در
همین جا نهفته است .از سویی بایاد مرتااب باود کاه
مباادا تمااام زهاار فلسافی نیچااه را در قايااب نظااامی
نظریه پردازانه و مدرسی خنثی کارد و از فلسافۀ نیچاه
دستگاهی يَ ت و بی تررر ساخت که میخواهاد از
بیرون و بدون درگیري مااجراي تااری ی

ی ات را

فیصله دهدب از سوي دیگر باید هُش داشت که فریاب
این بازي گوشی و زندهبودنی که در اندیشۀ نیچه موج
می زند ،ما را خلع سالح نکند و ابايار منط ای ن اد را
پیشاپیش از ما نگیرد تا از ماا سرسادردگانی در جاماۀ
فلساافهورزي نسااازد .بااه ایاان معنااا خااوانش نیچااه
بهگونهاي بیساب ه و بیهمتا رکت بر يب تیغ است.
این وجوه دوگانۀ اندیشۀ نیچه را می توان با عنوان
«اگيیستانسیايیسم تاری ی نگر » بیان کرد .نیچه در م ام
فیلسوفی مطلق گرا نهایتِ توجاه و اساتفاده از تااریخ
داشااته اسااتب تااا اادي کااه تفساایرهاي نیچااه از
مطلق گرایی تا نهایتِ نسبیگرایی را شاام مایشاودب
فیلسااوفی عمی ااان حدنیهیلیساام کااه بااه حاادقهرمان
نیهیلیسم مشهور شده است .در این م ايه ،سعی بار آن
است که بنیان این دوگانگی بررسای و واکااوي شاود.
براي این منظور باه دغدغاۀ مانادگار و ایادۀ مرکايي
نیچه ،خاستگاه ارزش ها ،پرداخته مایشاود و حامن
ردگیري این وجوه دوگانۀ ترلیا هااي نیچاه ،نشاان
داده می شاود کاه چگوناه در الیاهاي عمیاقتار ایان

چنین مشک کلیدي و ظریفی را

کرد.

 - 2اهميت ارزش از نگاه نيچه
ارزش و ارزشگاذاري م ويااهاي مهاام در فلساافه
به خصوص در فلسفۀ نیچه اسات .نیچاه را فیلساوف
فرهنگ و اخالق نام نهادهاندب زیرا بیشاتر نوشاتههااي
وي بر فرهناگ بشاري تمرکاي یافتاهاناد .دغدغاۀ وي
نه تنها ترلی اخالق و درر و تش یص پایاههااي آن
است ،بلکه «اساسان توجه وي به یاک شاک جدیاد از
انسانیت است .فلسفۀ اخالق او علمیا ترلیلی و ایساتا
نیست ،بلکه فلسفه اي مثبت و پنادآمیي و پویاسات .او
به تعايی ارزشی همۀ ارزشها اشتیاق داشات باا ایان
خیاال کاه بااه چیايي دسات یابااد کاه آن را فرهنااگ
راساتین مااینامناد » (کاپلسااتن .)64 :1388 ،سااا ت
ارزش و ارزش گذاري بهاندازهاي نيد نیچه مهم تل ای
می شود که کاار فیلساوف از منظار وي « ا مسائلۀ
ارزش ها و رده بندي ارزشهاا اسات» (نیچاه1388 ،
ايف .)68 :نیچه باهجااي نگارش انتياعای باه انساان،
چنان که در سنت فلسفی غرب وجاود داشات ،انساان
عینی و ملموس و امکاناات وي را در فرایناد «شادن»
در نظر دارد .از نظار نیچاه زنادگی و وجاود ،ناوعی
بایسااتن را درون خااود دارد کااه مااا را ناااگيیر از
به کاربردن ارزش ها میکند و آنگاه که ماا ارزشهاا را
مایگاذاریم ،خاو دِ زناادگی از رهگاذر ماا ارزشاامند
مایشاودب پا

باا ایان بیاان زنادگی اوالن در معناااي

خویش ارزشی در خاود نهاان دارد و ثانیاان واالتارین
ارزش و مبنا و معیار تمام ارزشگذاريها و همچنین

خاستگاه ارزشها از نگاه نیچه 63/

خاستگاه و عام گيینشی ارزشهاي دیگر اسات« .از

نیست و هرگونه خواستن (تأیید و نفی) عاملی اسات

نظر نیچه ،ارزش از بیرون زندگی بر نمایخیايد و ماا

در جهت رفتن به سوي ارزش« .آنگاه که از ارزشهاا

نباید ارزشها را بر سب خاصههااي ارزششاناختی

س ن میگوییم بر اثر ايهاام یاا ظااهر زنادگی سا ن

مست لی که وراي جهان طبیعیاند بفهمیمب باه عباارت

میگوییم » (هایدگر .)62 :1388 ،پ

درواقع برث از

دیگر ،بدون موجوداتی ارزشگذار هیچ ارزشی وجود

زندگی همان برث از ارزش است .رویۀ دیگر ترلی

ن واهد داشت » (  .)Sleinis, 1994: 1زندگی از نگااه

اهمیت ارزش ها با نگاه نیچهاي ،مرباوب باه نیازهااي

نیچه ارادۀ معطوف به قدرت است و این اراده هماان

آدمی می شودب زیرا ما ارزشهایمان را خود براي رفع

اماار ارزشاای اسااات کاه «کلیاۀ موجاودات ،از آن

ارزشهاا وابساته باه

یث که موجودناد وابساته باه آن باشاند» (هایادگر،

نیازهایمان ایجاد میکنایمب پا
نیازهاي افراد هستند.

 ) 52 :1388زندگی و ارادۀ معطوف به قادرت هماان

«ارزشهاا را ن ساات انسااان در چیيهاا نهاااد تااا

است که تماام موجاودات بناسات باه آن درآوی تاه

خویشااتن را بدایااد .ن ساات او بااود کااه بااراي

شوند ،تا موجود بهواسطۀ آن سنجیده شاود .خواسات

چیيهااا معنااا آفریاادب معنااایی انسااانی .از ایاان رو

قدرت به عنوان عنصري تبارشناسانه چیايي اسات کاه

خااود را «انسااان» ماایناماادب یعناای ارزیاااب»

معناهاا از آن معنای و ارزشهاا از آن ارزش خااود را

(نیچه.)72 :1389 ،

کسب می کنندب پ

«ارزش یک ارزش عبارت اسات

از کیفیت خواست قدرتی که در هماان چیاي باه بیاان
درآمده است » (ديوز.)92 :1390 ،

ترلی ارزش ها ،ترلی نیازها ،ش صیت افاراد و
اصايت یا

ارت اخالق و فرهنگ یک جامعه اسات،

ايبته عک

این مسئله نیي صادق اساتب یعنای در هار

نیچه با این تفاسیر ،جهان را بهمثاباۀ یاک نیارو در

روان فردي یا جمعی ،گروهای از ا سااسهاایی کاه

نظر آورده است و نیرو را آن چیيي در نظر گرفتاه کاه

ايت فرمانروایی دارند ،نشان از نظام کلی ارزشهاا و

خود توانستن اسات و توانساتن از منظار وي زماانی

نیازهاااي آن فاارد یااا جامعااهانااد و در کاا جاادول

معنا می یابد کاه باه کاانون اراده کاه هماان خواساتن

مطلوبات آن روان یا روانهاا را باه ماا ماینمایاناد .از

است ،اتصال یابد .این دقی اان هماان زماانی اسات کاه

طریق دست یازي به این رابطه میتوان اینگونه گفت

میتاوان

که شناخت ارزشها ،زمیناۀ شاناخت روان و فرهناگ

نیرو ارزش گذار و ارزشمند خواهد شد .پ

گفت« :اراده ،پویه اي است کاه افاق نیارو و ارزش را
رکت می دهاد و جاان مایب شاد » (هاارت:1392 ،
 .)103از نگاه نیچه ،پویاۀ اراده و خواسات قادرت و
زندگی ارزش گذارند .با این بیان مایتاوان ایانگوناه
دریافت که انسان هایچگااه نمای تواناد از قیاد و بناد
ارزش ها و ارزش داوري رهایی یابدب زیرا تا زمانی کاه
وي موجودي در جهان است ،یک نیرو اسات و نیارو
هیچ گاه از کنش و واکنش و از قادرت اراده بایبهاره

فردي و گروه است و نیاي شاناخت شاراین ،نیازهاا و
روان افراد معیار تعیینکنندۀ ارزشها است.
«اینکاه در یاک روان کاادام گاروه از ا سااسهااا
زودتار از هماه بیادار ماایشاوند و باه س ا ن در
می آیند و فرمان می دهند ،نظام کلی ارزشهااي او
را معلوم و جدول خوشاینديهااي او را سارانجام
معیّن می کنند .ارزشگذاريهاي هر انساان چیايي
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از ساااخت روان او را فاااش ماایکنااد و آشااکار

افسانهسازيها و اسطوره پردازيها مردود میکند.

مایکناد کاه شاراین وحاروريد زنادگی خااود و

« تبارشناسااای قیااادي چشااامناپوشااایدنی دارد:

نیازهاي راستین خود را کجاا مایجویاد » (نیچاه،

ناهمانناادي رویاادادها را بیاارون از هاار غایااتمناادي

.)270 :1390

یک نواخت حابن مای کنادب رویادادها را همانجاایی

شااناخت ارزش راه را بااراي فهاام روان افااراد و

می جوید کاه کمتار از هار جااي دیگاري انتظاراشاان

اخالقیات و فرهنگ زمانه فراهم مایآوردب پا

یکای

از دالی رويآوري نیچه به ارزش و برث دربارۀ آن،
هماین ساان یت ارزشهااا در شااناخت اخالقیااات و

ماای رود و در همااان چیاايي ماایجویااد کااه باادون
تاااریخ شاامرده ماایشااود ویعناای درد ا ساااسهااا،
عشق ،وجدان ،غریيهها» (فوکو.)439 :1394 ،

روان شناختی افراد بهشیوهاي تبارشناسانه اسات« .یاک

روش نیچه روش تاری ی ،روانترلیا گرایاناه و

ارزش همیشااه تبارشناساایاي دارد کااه اصااايت یااا

پروسۀ ترلی زباانی اسات کاه باراي یاافتن منشاأ و

ارت آنچه که ماا را دعاوت باه بااور ،ا سااس و

نشانه ،تاریخ و زباان بشاري را زیارورو کارده و آن را

اندیشه دربارۀ خود میکند ،به آن وابساته اسات .تنهاا

ترلی می کند تاا از وراي هماۀ خادایان منشاأ را در

یک تبارشناس می تواند کشف کند کاه چاه ناوعی از

تاریخ و زندگی بشري باز جوید .نیچه باه تبارشناسای

ارت می تواند در یک ارزش بیان شود یا چاه ناوع

می پردازد تاا هام خاساتگاه دروغاین و فریابکاراناۀ

اصايتی در ارزش دیگر به ظهور رسایده اساتب زیارا

ارزش هاي اکم را نشان دهد ،هام پارده از خاساتگاه

تنهاا او اساات کاه ماای داناد چگونااه بایاد بااا عنصاار

فراموششده و

ی ی ارزشها بردارد .تاریخ همزمان

تفاوت گذار کار کارد .او اساتاد سنجشاگري ارزشهاا

رسوا میکند و آشکار مایکنادب وقتای دروو و فریاب

است » (ديوز.)93 :1390 ،
توحاایرات ،ایاان نکتااه را روشاان ماایکنااد کااه
تبارشناسای ارزشهااا درواقاع ،پاایجاویی خاسااتگاه
ارزشهاااا و تعیاااین سرنوشااات بشاااریت اسااات.

غاروب ماایکناد ،زمااان طلااوع آفتااب

ی اات فاارا

می رسد .تبارشناسی هام زماان کاه اخاالق بردگاان را
رسوا می کناد ،خاساتگاه معطاوف باه اراده و قادرت
ارزشها را نیي آشکار میکند.

هماانگونااه کااه نیچااه بااهصاارا ت اعااالم ماای دارد

« راهنمااي مان بااه راه راسات ایاان پرساش بااود

« مساائلۀ خاسااتگاه ارزشهاااي اخالقاای مساائلهاي

کااه چیساات معناااي راسااتین ریشااهشناساایک

اسات کااه بااراي مان در ردۀ ن ساات اهمیاات قاارار

آنچااه در زبااانهاااي گوناااگون رساااناي معناااي

داردب زیاارا آیناادۀ بشااریت بااه ایاان مس ائله بسااتگی

«نیاک» اسااتچ چنااین یااافتم کاه اینهااا همااه بااه

دارد» (نیچه.)188 :1387 ،

یااک دگر دیساای مفهااومی باااز ماایگردناادب و
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هماهجاا آن مفهاوم بنیااادياي کاه «نیاک» (نیااک

نیچه براي جستن خاستگاه ارزشها ،روش خاص

باااه معنااااي «از شااامار واالرواناااان»« ،ناااژاده»،

خویش ،یعنی تبارشناسی را به کار میبندد .وي باراي

« داراي روان واالتبااار» ،از شاامار روانبرتاااران »)

نمودارشدن ارزش ها و نمایش دادن منشأ آنهاا ،ناه باه

ریشه در مفهاوم «واالتباار » و «ناژاده» ،باه معنااي

ماااورایی ساایر ماایکنااد و نااه خااود را در بناااد

پایگاااه اجتماااعی دارد .برآماادن ایاان مفهاااوم
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همدااي برآماادن آن مفهاوم دیرینااه اسات کااه در

سی وي باشد .پ

درواقع خاستگاه ارزش یا ساو ه

آن «همگااانی » و «عامیانااه» و « پساات» ساارانجام

فردي و جمعی اسات کاه هماان ابرمارد ،واال تباار و

معنااي «باد» باه خاود مایگیارد» (نیچااه1388 ،

باير زادگااناناد کااه بنیاانگاذار ارزشهاا و معیااار

ايف.)30- 31 :

ارزش آفرینی و ارزش دهی هستندب یاا نیارو و ارادهاي

پرسش نیچه از ارزش و خاستگاه آن ،ناه شایوهاي

پیشاسوبژکتیو است که عاري از سو ۀ فردي و جمعی

افالطونی و اس تعالیی دارد که در آن سؤال با چیساتی
بیاید و نه باه دنباال جااي پااي ارزشهاا در جهاانی
ی ی ،یعنی جهان ثبات ایدههاا اسات .نیچاه ساؤال
دربارۀ ارزش ها را به «چه کسی » تغییر می دهد و براي
پی جویی ارزش ها ناه در جهاانی فرا سای بلکاه در
جهان نیروها و ماده سیر میکند.
« "چیسااتچ " » پرسااش اسااتعالیی تمااامعیاااري
اساات کااه خواهااان ایاادئايی در فراسااو اساات

است و درواقع در این دیدگاه سو ۀ فردي و جمعای
مرلی می شود در جهت خودنماایی و عارض انادام
نیروها (کنشی ،واکنشی) و خواسات قادرت (تأییاد و
نفی)ب خالف این دیدگاه را میتوان اینگونه بیان کرد
که فرد و جمع ،همچاون بادنهااییاناد کاه درواقاع
سطو ی می شوند که رخادادها و نیروهاا بار روي آن
ن ش میبندند.
 - 4واالتباران ،بانيان ارزشها

باهمثاب اۀ قاعادهاي فرا ساای کاه بااه معارفهاااي

ن اداناااه نگریساااتن ،دگرگوناااه نماااایش دادن و

ماادي گونااگون کام مای دهاد" .چاه کساایچ "

شناساییکردن هرروزۀ اجتماعی ،فلسفی ،روانشناسای

پرسشاای ماتریايیسااتی اساات کااه بااه رکاات

و … روش فلسفیدن خاص نیچه اسات .نیچاه قبا از

نیروهاااي واقعاای از چشاامانااداز خاااص نظاار

بنیاننهادن دیدگاه خویش در صدد ن دي قدرتمند بار

دارد» (هارت.)73 :1392 ،
در اینجا نیچه با تأملی جدي در منشاأ اساتعالیی
ارزش ها در متافیيیک ماقبا کاانتی ،آن هاا را خنثای و
تهی میکند و باا تويیاد براران و اخاالل در انباشات
آهستۀ رسوب سنت و دوباره فعالکردن ن د تااری ی،
معبري تاازه و اف ای ناو را بار ماا مایگشااید کاه آن
متناهیبودن بنیاادین ساو هاي انساانی اسات« .یعنای
اینکه هیچ منظار خادايوار موحاع بیارون از تجرباۀ
بشري وجود ندارد که بتوان از آن منظر یاا موحاع باه
داوري و ارزیااابی تجربااههاااي انسااانی نشسا ات»
(کریچلی.)94 :1390 ،
پ

با این بیان ،خاستگاه ارزش از نگاه نیچه بایاد

در میان خود آدمیان یاا نیروهااي فیيیکای در جهاان

سا ت دیدگاه هاي رایج برمایآیاد و ساد

باه بیاان

چشم انداز خویش مای پاردازد .از نگااه نیچاه تماامی
مکاتاب بشاري و فلسافههاااي ناپ تاهاي کاه تاااکنون
ارزش و ارزشگذاريها را «با يذت و رنج میسنجند،
یعنی با پدیادههااي فرعای و دوماین ،ساطرینگار و
سااادهيو انااهانااد ،خااواه يااذتباااوري باشااد ،خااواه
بدبین نگري ،خواه فایدهباوري ،خواه سعادتبااوري ،و
هرکساای کاااه از نیروهااااي آفریننااادگی و وجااادان
هنرمندانه ،آگاه باشد ،بر این اندیشههاا بای پوزخناد و
همچنین بی ديسوزي فرو ن واهد نگریسات» (نیچاه،
.)196 :1390
از منظر نیچه فایاده بااوري و ترساین کردارهااي
ناخودخواهانه و قاب کردارهااي خودخواهاناه ،هایچ
نسبت نااگيیري باا ارزش و حادارزش (نیاک و باد)
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نداشته و ندارندب بلکه باه زباان نیچاهاي ایان «غریايۀ

میخوانند» (نیچه.)64 :1389 ،

گله اي است که از راه این پادنهاد به زبان درمایآیاد»
(نیچه1388 ،ايف .)29 :از نظار وي سرچشامۀ کام
نیاک و ارزش «ناه کسااانی باودهانااد کاه دیگااران در
شان «نیکای» کارده انادب بلکاه ایان خاود «نیکاان»
بوده اند .یعنی بيرگان و قدرتمندان و بلنادجایگاهان و
بلنداندیشاان کاه خاود را و کردارشاان را نیاک ا
کردند و نیک شمردندب یعنی برتر از دیگاران دانساتند
در برابار هار آنچاه پسات اسات و پساتاندیشااانه و
همگانی و فرومایه» (نیچه1388 ،ايف.)28 :

نیچه آشاکارا بار ایان نکتاه اصارار مایورزد کاه
برچسب ارزش را همهجا ن ست «بر انسانها میزنند
و سد

بر آن مبنا دامنهشاان باه کردارهاا مایکشاد…

انسانی که از نوع واال است خویشاتن را تعیاینکننادۀ
ارزش ها ا ساس مایکناد … او خاود را چناان کسای
مایشناسااد کاه ن ساات شاارف هار چیاايي را باادان
می ب شد .او ارزشآفرین است » (نیچاه.)257 :1390 ،
پ

مفهوم خیر و شر را ن ست باید در روح قبای و

طب ات اکم جست« .کسی که قاادر اسات خاوبی را

نیچه منبع و منشأ نیکی را باه روان واالي واالیاان

با خوبی و بدي را با بدي جبران کند ،عمالن نیاي چناین

ارجاع می دهد و م ايفت صری خویش را باا هار دو

می کندب یعنی سداسگيار و منت م است ،خاوب نامیاده

دیدگاه نتیجهگرا  1و اخالق کردارنگر اعالم می دارد.

می شود و آن که قادر نیست و نمی تواناد جباران کناد

« ...بنااا باار ایاان نظریااه« ،نیااک » هاار آن چیاايي

بد به شمار میآید» (نیچه.)134 :1391 ،

اساات کااه همااواره سااودمندي خااود را ثاباات

نیچااه بااا اسااتفاده از روش تبارشناساای و کاااوش

کارده باشاد و از ایاان راه توانساته باشاد خااود را

در معناااااي وا ههاااااي نیااااک و بااااد (ارزش و

« در باااااالترین درجاا اۀ ارزشاااامندي » یعناااای

حادارزش) و پاایگیااري تاااریخ زبااان ایاان نکتااه را

«ارزشاامند در تات خااویش » بنمایانااد .امااا ایاان

روشن مایکناد کاه معنااي راساتین و ریشاهشناسای

راهِ بازگشاودن ایان داساتان نیاي چناان کاه گفااتم

«نیااک» ریشاااه در مفهااوم «واالتباااار» و «ناااژاده»،

نادرست است » (نیچه 1388 ،ايف.)30 :

به معناي پایگاه اجتماعی دارد.

با ایان بیاان ناه تنهاا مغاذایان و نافعاان کاه از

«باا درناگ در وا ههااا و ریشاههااایی کاه معناااي

پ

کردارهاي ناخودخواهانه بهاره جساتهاناد ،عااملی در

«نیک » می دهناد ،باه ایان ی این مایرسایم کاه از

تعیین ارزش نیستند ،بلکاه از نظار نیچاه هایچچیاي و

خااالل آنهااا هاايار بااار تااابش آن معناااي اصاالی

هیچ عملی در جهان ،فاینفساه داراي ارزش نیسات:

دیگاار را ماای تااوان دیااد کااه واالتباااران از راه آن

«یک عم به خودي خود کامالن از معنا تهی و بیبهره

خااااود را مردمااااانی از ردۀ واالتاااار اااا

«بهترین چیيها را نیي

می کردند ...اما هماین کاار را باا ناامگاذاري یاک

است » (نیچه)244 :1378 ،ب پ

ارجی نیست تا آنکه ن ست کسی آنهاا را باه نماایش

منش نوعی ویاژه مای کنناد :و ساروکار ماا اینجاا

گااذارد ،مااردم ایاان نمایشااگران را « مااردان بااير »

با هماین مانش ویاژه اسات .آناان خاود را باراي
مثاااال «راساااتگویان» ماااینامناااد و واالتبااااران

« . 1ارزش اخالقي هر عملي صرفاً در گرو خوب بودن نتايج آن عمل
است» (علیا .)17 ,1391

یونااانی باایش از همااه .ایاان واالتباااران ...ریشااۀ
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وا هاي را باااراي ایااان معناااا نهاااادهاناااد (وا ۀ

در برابار اندیشاه یاا فهاام نهااده شاده اسات .امااا

اسثلوس) که باه معنااي کسای اسات کاه هسات،

چیيهاي فردي که سازمان یافتگی آنها طبیعات ناام

ی ااات دارد،

دارد ،گذرا و نابودشوندهاند .بنا بر این اندیشاه کاه

کسای کاه راسات اسات .آنگااه باا یاک چارخش

خود صورتی است از زندگی ،به آن یگانگی میاان

تهنی راستان باه راساتگویاان بادل مایشاوند و

چیيهاا مایاندیشااد کاه بیکرانااه اسات و زناادگی

در ایاان مر لااه از دگردیساای مفهااومی ،ایاان

آفریننده اي است بري از میرایی فردهااي کرانمناد.

وا ه باااه شاااعار و ساااريو ۀ واالتبااااري بااادل

و این زندگی آفریننده که دربردارندۀ صورتهااي

مایشااود و یکسااره معناااي «واالتبااار» بااه خااو د

باایشاامار انگاشااته ماایشااود و نااه یااک مفهااوم

ماای گیاارد ،در براباار مااردم عااامی درووگااو»

برآهنجیدۀ (انتياعی) مرض ،خدا نامیده میشاود.

(نیچه 1388 ،ايف.)32- 33 :

این زندگی را همچنین می توان روح نامیادب زیارا

کساای کااه واقعیاات دارد ،کااه

 - 5نيروهاي کنشگر آفريننده
ساختار ایان رویاۀ شاوپنهاوري از دیادگاه نیچاه
(جهان را بهمثابۀ نیرو و اراده درنظرگرفتن) درنهایات
تا د زیادي وامگرفته از سیستم نظاري هگا اساتب
زیرا بدیهی است که هیچ رکت تاری ی نمیتواند از
تاریخ خارج شود و از نو آغاز شود .بن مایاۀ برگرفتاۀ

پیوندي بیرونی میاان چیيهااي کرانمناد و مفهاوم
برآهنجیادۀ مرضای از زنادگی ،یعنای یاک کلاای
برآهنجیااده ،نیساات .زناادگانی بیکااران یگااانگی
جاندار صورتهاي بایشامار اسات» (کاپلساتون،
 ،1387ج .)168 :7
روشی که هگ پیشنهاد داد تا ساامان جهاان را از

نیچه از هگ را می توان در این نکته جست که هگا

بیگانگی تغییر دهد و زندگانیاي بیکران جاي آن قارار

براي برگذشتن از تضاادها ،از تضااد میاان کرانمناد و

دهد ،دقی ان منبع ايهامی قرار گرفت تاا نیچاه نیاي ایان

بیکران به تمامیات بیکاران روي مایآورد .یعنای وي،

رویۀ متافیيیکی را در فلسفۀ خویش جاي دهاد تاا از

براي ذف تفاوت میان ساو ه و اوباژه ،راهای را بار

طریق آن بتواند با چرخشای عظایم آنهاا را در جهاان

می گيیند که متفااوت باا راههااي فلسافی باه میارا

زباانی و هرمنوتیاک تاأویلی خاویش و همچناین در

رسایده اسااتب گونااهاي از تفکار کااه در آن جهااان و

وارسی خاستگاه نیهیلیسم کنشی خویش به کار گیارد،

طبیعت بهمثابۀ ابژه در نظر گرفته میشد که سو ههااي

تا این جهان (جهاان اراده و نیارو) را باهمثاباۀ ارزش

انسانی در آن هستند .اما هگ آنتیتي ایدئايیساتی ایان

جدید بنا نهد .نیچه جهاان را باهمثاباۀ نیارو و تصاور

تمامیت مطلق را طرح میکند که در آن جهاان دیگار

اراده می دید .از منظر وي جهان خواست قدرت است

اُبژه نیست ،بلکه سو ه اي اسات باا کلیتای مطلاق .در

و همۀ ما خواست قادرتیم و خواسات قادرت هماان

این دیدگاه تعام جاي تفاوت را میگیرد.

جهان نیروها است .از نگااه نیچاه نیروهاا و خواسات

« اگر در م ام مشاهده بنشینیم ،جنابش زنادگی باه
نظرمان بیگانگی سازمان یافتاۀ بیکرانای از فردهااي
کرانمند می آید ،یعنای باهصاورت طبیعاتب ايبتاه
طبیعت را به درستی میتوان زندگانیاي شمرد کاه

قدرت بر دو گونهاند :نیرو (کنشی ،واکنشی) خواسات
(تأییاد ،نفای) .از گاذار هماین دوگاناه درنظاارآوردن
خواست و نیرو ،دو گونه ارزشگاذاري کاه نمایاانگر
دو روش فلسفی است ،به دست میآید« :باردۀ تأمّا

 /68متافیيیک ،دورۀ جدید ،سال هشتم ،شمارۀ  ،22پاییي و زمستان 1395

انتياعی ،در م اب ارباب شور و عم عینی » (هاارت،

مهان ساالر بوده است « .یعنی جامعاهاي کاه بااور دارد

.)77 :1392

میااان انسااان و انسااان نردبااانی بلنااد از ردهبناادي و

درواقااع ارزشگااذاري در دو قايااب پرسااونا بااه

گوناگونی ارزش برقرار است» (نیچه.)253 :1390 ،

نمااایش گااذارده ماایشااود« .باارده ،منطااق منفاای

نگاه نیچه به زندگی انسان و اخاالق و ارزشهااي

ارزش گذاري را در قاياب « تاو شاري و بناابراین مان

متعل ق آن ،وارونۀ نگاه اماروزین اساتب یعنای وي بار

خیرم » و ارباب منطاق مثبات ارزشگاذاري آن را در

این ع یده است که وارونهکردن وارونگی در تأوی ها،

قايب قیاس « من خیرم و بنابراین تو شري» به نماایش

بایاد کاار هار فیلسااوف باشاد .از نظار نیچاه اخااالق

درماایآورد» (هااارت .)72 :1392 ،در نگاااه ارباااب

درواقاع

ارزش مساات

و باادون وابساااتگی اسااتب یعنااای

خیرباودن ،علاات و شاربودن معلااول آن اسات .پ ا

امروزین با گونۀ اخالق واالتبارانه است .پ

جور دیگر دیادن و با گوناهکاردن ایان وارونگای تاا
دودي دریچهاي براي پیجاویی اخاالق واالتباراناه

درواقااع نیاارو و خواساات تأییااد دیااگ خودجااوش

است .از نگاه نیچاه دیادن تفااوت و تفااوتخاواهی

سربرآوردن ارزش استب اما ارزش و ارزشگذاري از

کانش و خواسات جامعاۀ مهاانسااالر و تای خاود

منظر بارده ناشای از نفای و ردکاردن اسات .تأییاد او

زنادگی اساات« .از روزگاااري کااه بشاار بااوده اساات

درواقع معلول و نوعی واکنش در برابر شر است .پا

گله هاي بشري ،گروههاي خویشااوندي ،جماعاتهاا،

ارزش نه ارزشی جدید بلکه همان ارزشهااي اربااب

قبیله ها ،ملاتهاا ،دوياتهاا ،کلیسااها نیاي باودهاناد،

است ،بهصورتی وارونه .یعنی اگر از جهات نیروهاا و

همچنااین انبااو ه فرمااانبران در براباار اناادر شاامار

از منظر اراده قادرت بنگاریم درواقاع نیاروي اربااب

فرماندهان» (کهون .)117 :1391 ،پا

درواقاع ایان

کنشی و متص به خواسات قادرت اسات کاه هماان

تفاوت خواهی ،خواست زنادگی و ارادۀ معطاوف باه

جنبۀ تأیید و آفرینندگای ارزش اسات .در بارده نیارو

قدرت استب زیرا زنادگی و اراده تنهاا راناهاي باراي

بهصورت واکنشی و باز هم متص به خواست اساتب

صیانت نف

نیستب بلکه اعماال قادرت و فرمانادهی

اماا ناه از جنباۀ تأییاد بلکاه از جاناب نفای آن .پا

است.

این گونه ،زمانی که نیروها در جهات تأییاد خواسات
زندگی و قدرت باشند ،درواقع آريگویی باه زنادگی

« زناادگی در تات خااویش ،از آن خااویش کااردن
اسات و آسایبرسااندن و چیارهگشاتن بار آنچااه

و ارزشها را فراهم میکنند.

بیگانااه اساات و ناااتوان تاار ،ساارکوفتن اساات و
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سا تبااودن و صااورتهااي خااویش را بااهزور

از نظاار نیچااه دو نااوع بنیااادي از اخااالق یعناای
«اخالق سروران» و «اخالق بردگان » وجود دارد .پ
بازشناسی ارزشهاي اخالقای از یکادیگر باا تماایي و

خوراندن و به تن خویش انادر کشایدن و کمتار و
مالیم تر از همه بهرهکشیدن» (نیچه.)255 :1390 ،
پ

بهره کشی و تفااوت در پایگاان قادرت ویاژۀ

تفارق این دو نوع اخالق مش ص میشود .نیچاه بار

جامعه اي ابتدایی نیستب بلکه این تات خود زندگی و

ایاان باااور اساات کااه ایاان ت ساایمبناادي اخااالق از

کااارکرد بنیااادین ارگانیساام اساات کااه پیامااد همااان

نمونه هاي بارز ارزیابی ،ردهبندي و آفرینندگی جامعاۀ
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خواسااات قااادرت و زنااادگی اسااات .تفااااوت در
پایگااانهاااي قاادرت ساابب تفاااوت در

ااوق و

ارزشمندي افراد میشو د .خواست تفااوت در اخاالق

پ

نیست که « در برابر رکت تاریخ طبیعت یا هار چیاي
دیگري عاجيانه زانو بيند » ( .)Gellner, 1964: 26

(سروري و بردگی) از ایان نکتاه نیارو مایگیارد کاه
سروران خویشتن را «خیر» و برده را «شر» ماینامناد.
بر هماین مبناا کاار خاویش را ارزشامند و برچساب
حدارزش را بر کارهاي برده ماینهناد .درواقاع روان
ارباب سرشاار از ا تارامگاياري باه خویشاتن اسات.
واالتبار سرشار از نیرو اسات و نیارو آن چیايي اسات
که خود توانستن است .پ

نیرو فینفساه ظفرمنداناه

و م تدرانه استب زیرا نوع رابطۀ نیرو باا نیارو ،زماانی
از نظر مفهومی درر میشود کاه رابطاهاي از تسالن
موجود باشاد .ایان رابطاه دو گوناه نیارو و دو گوناه
اخالق را به وجود میآوردب یکی رها از هر قید و بناد
و دیگااري وابسااته و مراادود بااه قیااود ،قااوانین و

بهيراا اخالقای باراي فارد واالتباار پاذیرفتنی

وا ۀ «ارزش » نشااااانۀ گونااااهاي از تساااالن و
بهخویشتنبايیدن است .در این واقعیات (ناامگاذاري)
نشانه اي از خشونت موجود است :اینکاه ناژاد سارور
به ديی اینکه امتیاز آن تسلن و نیرو را داشتند ،مفااهیم
و کلمات را بر مصادیق ما کردناد و آنهاا را برابار
انگاشتند.
مفاهیم اص یک فرایند انتياعیاند که ما طای آن
فرایند چیيهااي ناابرابر را باا هام یکساان مایکنایم و
درنتیجه این امکان برایمان به وجود میآیاد کاه یاک
مفهوم کلی را بر مصادیق آن مسلن کنایم (فرهاادپور،
.)72 :1386

در ی ت این تان کاه

نیچه بر این باور بود که وا هها و کلماات درواقاع

مر نیروها است باید « مظهر خواست قدرت وباشددب

هیچکدام نشان از واقعیتی سار راسات ندارنادب یعنای

می باید ببايد و بگسترد و در خود گیرد و چیاره شاود.

درواقاع پایشبینای و کنتارلکردنای در میاان نیسات.

آن هم نه از سر هیچ اخالقی یا بداخالقی ،با تنهاا از

همان گونه که گیدني اشاره میکناد« :بسان و گساترش

آن رو که زنده است و زنادگی نیاي خواسات قادرت

ع

نازنین ما دنیایی نیافریده است که تابع پیشبینای

است » (نیچه.)255 :1390 ،

و کنترل ما باشد » (  .)Giddens, 1990:139نیچه بر آن

ارزش هاي نیروي مسلن .پ

از نگاه نیچه این زندگی است که مش ص میکناد
چگونه اخالق واالتباري شک گیرد و به خاود بباياد.
فرد واالتبار به ديی یکیشادن باا زنادگی و تأییاد آن
عام تعیین کنندۀ ارزش استب یعنی وي ارزشآفرین

است که هیچگونه اینهمانی دقی ی در میان مفااهیم و
مصاادیق وجاود ناداردب پا

درواقاع نشاانهشناسای

کلمات بیان کنندۀ هیچ کام قطعای و هایچ رابطاهاي
اييامی نیست.

است .هماۀ اخالقیاات واالیاان از چگاونگی تأکیاد و

«از دید نیچه مديول آغازینی وجاود نادارد .خاود

تأیید زندگی و خواست قدرت سرچشامه مایگیارد.

وا ه ها نیي چیيي غیار از تأویا نیساتند .در تماام

فردي که به قاول خاود نیچاه «فراساوي نیاک و باد»

طول تاریخ خود پیش از آنکه نشانه باشاند تأویا

استب یعنی «فردي با افق آزاد »Nietzsche, 1976: ( ،

می کنند و درنهایت ف ن از آن رو داليتگرناد کاه

 ) 343باور دارد که زندگی باید زیساته شاودب اگرچاه

چیيي جي تأوی هاي اساسی نیستند .ریشهشناسای

«روي یک شیب رو باه بااال » ( .)Gellner, 1964: 24

مشهور  agathosوواالتبارد گواه همین امر اسات.
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همچنین این همان گفتۀ نیچه است کاه وا ههاا را

ک بر شادزیستن داليت دارندب یعنی جنباۀ اساتعمايی

همواره طب ات برتر ابداع کردهاند .وا هها بار یاک

کالم و مصداق تأییدي آن فضای و ارزشها همتاراز

ماديول داليات ندارنادب بلکاه تاأویلی را ترمی ا

و تی همسو با وا ۀ ( aretaميیت) در یونان قدیم و

میکنند» (فوکو.)11 :1389 ،

( virtueفضایلت) در زباان التاین اسات virtus« .در

این قدرت ابداع و آفرینش نشاان از قادرت واالي

زبان التین به معناي فعايیات هاایی اسات کاه نیازمناد

واالتبار دارد .ال این پرسش پیش مایآیاد کاه ایان
زایش و آفرینش به چه کسای و باه چاه چیايي نیااز
داردچ در نگاه نیچه به یک کودر نیاز است« .کاودر
بای گناااهی اساات و فراموشای ،آغااازي نااو ،چرخاای
خودچرخ ،جنبشی ن ستین ،آريگفاتن م ادس .آري
برادران ،باراي بازآفریادن باه آريگفاتن م ادس نیااز
است .جان اکنون در پی خواسات خاویش اسات .آن
جهان گم کرده ،جهاان خاویش را فراچناگ مایآورد»
(نیچه .)39 :1389 ،این آريگفتن و این خویشتن پایی
همان می به برقراري ،پیروزمندي و زنادگانی پرشاور
و مملو از خطر است و از برکت صفاتی که این شاور
و هیجااان را بااراي وي برقاارار ماایکنااد ،فضااای را
نامگذاريکردن است.
«ارزش داوريهاااي شهسااوارانها مهااانساااالرانه
داشتن تن نیرومند است و تندرساتی روزافايون و
پربار و سرشار ،هماراه باا آنچاه پاینادۀ آن اسات
یعنای جنااگ و مااجراجویی و شااکار و رقااص و
بازي هاي رسمی و در ک هر آنچه کار و کوشاش
پر نیرو و آزادانه و شادخوارانه در بر داشته باشاد»
(نیچه 1388 ،ايف.)38 :

قدرت جسمانی مردانه اسات» (خياعای.)60 :1389 ،
اما وا ۀ آریته ،همریشه با «آگااثوس » اسات .آگااثوس
به یونانی به معناي خاوب و واالناژاد ،بيرگاوار ،ديیار،
توانا است .واقعیت این است که وا ههایی که خاود را
با عناوین ارزش و فضیلت مینمایاند ،چیيي نبودهاند
جي کلماتی که بار واالناژاده تأکیاد داشاتندب یعنای از
يرا ریشهشناسی و نشانهشناسی این واالیاان هساتند
که خداونادگاران آفارینش فضایلتهاا باودهاناد و آن
ارزش ها بار معنایی خود را از آنها گرفتهاناد و ساد
با چرخشی بهعنوان وا ۀ اساتعالیی خاود را از قاياب
دنیاي جسمانی و سی جدا مایکنناد و وارد فضااي
ایدئايی می شود .بار هماین گوناه اسات خصوصایت
اخالقی راستگویی قدرتمندان و سروران کاه خاود را
آشکارا خداونادان قادرت ماینامیدناد و از هماانجاا
اساات کااه «آنااان خااود را بااراي مثااال «راسااتگویان»
مااینامنااد و واالتباااران یونااانی باایش از همااه .ایاان
واالتباران که ثئوگنی  ،شاعر مگاارایی ،سا نساراي
ایشان است ،ریشۀ وا هاي را براي این معناا نهاادهاناد
(وا ۀ اسثلوس) که به معناي کسای اسات کاه هسات،
کسی که واقعیات دارد ،کاه

ی ات دارد ،کسای کاه

راست است .آنگاه با یک چارخش تهنای راساتان باه

وقتااای کاااه باااه فضاااای و ارزش داوريهااااي

راسااتگویان باادل ماایشااوند و در ایاان مر لااه از

مهان ساالرانه نیک نگریساته شاود ،آنچاه از مرتاواي

دگردیسای مفهااومی ایان وا ه بااه شاعار و سااريو ۀ

فضیلت ها سر بر میآورد ،این است که فضای کااربرد

واالتباري بدل میشود و یکسره معنااي «واالتباار» باه

معیّن و دقیق اخالقی ندارندب بلکاه بیشاتر ميایاایی را

خود می گیرد ،در برابر مردم عامی دروغگاو» (نیچاه،

در بر میگیرد که بر جنبههااي نظاامی ،قهرماانی و در

 1388ايف.)32- 3 :
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ديیاا اسااتفاده از وا ۀ راسااتان بااراي واالتباااران
قاعده اي است منط یب زیارا انساان واالتباار ا سااس
خوشب تی و آفرینش را از پیش موجود و بهصاورت
دم دسااتی در ناايد خااود دارد .وي بااراي ساااختن و
آفرینش به پنهان کااري هاا و تای چشام دوخاتن باه
دشمن نیاز ندارد و از آن رو که وي صا ب قادرت و
توانایی هر کاري اسات ،ا تیااج باه تظااهر و فریاب
نداردب پ

آنچه را میخواهد راستگویانه و با کانش

درخواست میکند .مهانساالران با خود باا ديگرمای و
یکرویی می زیند و سااده ديای آناان نیاي از هماینجاا
سرچشمه می گیرد .از نظر نیچه به این ديی که اخالق

فضیلتتان به زمین وفادار مانید! عشق ایثارگر و داناایی
شما خدمتگيار معناي زمین باد! » (نیچه.)64 :1389 ،
 - 7اخالق و زندگی کهان ساالرانه
نگاااه نیچااه بااه اخااالق بردگااان و ارزشگااذاري
برخاسته از آن تند ،خشن و در اغلاب اوقاات هماراه
با يعن و نفرین است .از نظار نیچاه اخاالق بردگای و
فروتبارانه در فرایندي پیوسته و سااختاري مشا ص،
اکمیت خاود را باا آماوزههااي سا راطیا مسایری
شروع کر ده و بازتاب این ایدئويو ي و سیاستهاا در
آمااوزههاااي دموکراتیااک و دیگاار مکاتااب سیاساای،
اخالقی و اقتصادي رسوخ کر ده اسات .پا

درواقاع

واالتباري موافق شورها و گرایشها اسات ،نايد آناان

براي برآوردهکردن و ترلی این آموزه نگاهی گذرا به

هیچ گيینهاي براي پنهانکاري یافات نمایشاود .روان

اخالقیات و سیاسات دورۀ اکم الزم اساتب زیارا راه

واال سرشار از ی ین و ا ترام به خویش است و هماین

را براي گيارش کر دن رویۀ اصی این اخالق کهین (از

است که وي را خواهان و عاشق قادرت کارده اساتب

نگاه نیچه) فراهم میآورد.

زیرا «عشق به قدرت یکی از نیرومندترین انگیيههااي
بشري است» (راس .)30 :1390 ،

از نظر نیچه عوام هرگي به ابداع و آفارینش دسات
نیازیده اندب زیرا پرو ۀ دخايت ،تغییر و تأویا چیايي

غریيۀ ب اا و خویشاتن پاایی فارد واالتباار در اوج

جي پوشاندن نمادهاي درونی و روانای و تای زباانی

استب زیرا وي خود زندگی اسات و همچناین وي را

فرد فروتبار به تن آفرینش اويیاۀ فارد واالتباار نباوده

جي این زندگی سای ،زنادگی دیگاري نیسات .وي

است .پ

هناار عشااقورزیاادن بااه زناادگانی و رقصاایدن و

اختیارشده اي بود که توسن اربااب رخصات ضاور

شادخواري را فراگرفته است« .چناین کساانی يبریيناد

مییافت.

از نیاروي خالقیات ،از نیاروي تاأثیردهی ،از تواناایی
ايتیامب شی » (  .)Nietzsche, 1968: 10واالتبار عاشق
انسان و عاشق يذتبردن از کلیت زندگی اساتب زیارا
وي زندگی را هدیۀ وجود می داناد و باه ديیا هماین
هدیه ،هنر اندیشیدن و عشقورزیدن و خندیدن را فارا
گرفته است تا بتواند از تلفیق باودا و زورباا کاه نمااد
روح و تناناد باه بیشاترین پتانسای خاویش ،یعنای
فضیلت شادزیستن برسد و بهواساطۀ هماین فضایلت
ااافظ زمااین و زناادگی باشااد« .باارادران بااا قاادرت

درواقع ماهیت و تی وجاود بارده عاما

« در تمااامی ردههاااي وانساااند تااودهاي ،کااه ودر
ارزش گذاريد بهنروي وابساته باه دیگاران باوده
است ،بشر عامی ودر نظر خاویشد هرگاي چیايي
جي آن نبوده است که به نظار ومهتاراند مایآماده
است :او هرگي عادت نداشاته اسات کاه بار خاود
ارزشی نهد و به خاود ارزشای نسابت دهاد جاي
آنچه سارورانش باه او نسابت مای دادهاناد (زیارا
ارزش آفرینی ق ویاژۀ ساروران اسات)» (نیچاه،
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.)261 :1390

است که آفارینش ارزش از نا یاۀ بارده باه آفارینش

از نگاه نیچه ارزشگاذاري فروتباار باا توجاه باه

اصی و مثبت منتهای نمایشاودب زیارا ناه تنهاا نمااد

اینکاه خواهاان یاک جهااان بیرونای دشامنانه اساات،
اص یک نیروي واکنشی اسات و خواسات نفای را
در خود پنهاان دارد 2 .باه ایان ديیا کاه نیچاه یاک
فیلسوف خردستیي است ،هرگونه ارزشگذاري کاه از
دل خودآگاهی و با توجاه باه سانجشگاري دقیاق و
کینه توزي عمیق ساربرآورده و خاود را از طبعیات و
ناخودآگاه آدمی جدا کارده باشاد ،منفای و موافاق باا
خواست ع

و معارض با خواست قدرت و زنادگی

می یاباد .نیچاه نیاروي بارده را در آفارینش باهگوناۀ
واکنشی در نظر می گیرد و این نیروي واکنشی موجود
را از قابلیت و طبیعت خود ،یعنی شدن تا بایانتهااي
قدرتش ،باز می دارد.
«کايیک

تالش می کند تاا طبیعات و قاانون را از

هم تفکیک کند .وي هر چیيي را کاه نیرویای را از
قابلیت انجام کاري جدا میکند ،قانون میناماد باه
این معنا قاانون نمایاانگر غلباۀ حاعیف بار قاوي
است .نیچه غلبۀ واکنش بار کانش را نیاي باه ایان
می افيایاد .هار چیايي کاه نیرویای را واز قابلیات
انجام کاريد جدا کناد واکنشای اسات… بارعک
هر نیرویی که تاا نهایات قادرتش پایش مایرود،
کنشی است» (هارت.)82 :1392 ،

ارزش گذاري قدرتی خیاايی و ارادهاي نااقص اسات،
بلکه اخالقیات وي نیاي ساائ ی اسات در جهات ایان
فااارود ارزشگاااذاري ،یعنااای وي پااایش از آنکاااه
ارزش گذاري کند ،ترت نفوت اخالق واالتباري باوده
اسات .اخاالق و ارزشهاااي فروتباراناه ،در خااود از
دوپاره گی ،تعارض و تانش رناج مایبارد .بیشاترین
دالی نیچه علیاه اخاالق فروتبااري ناشای از هماین
رویۀ دوگانه ،نباو دِ روراساتی و ریاا در آن اسات .در
اخالقیات برده «انسان ناه باهعناوان ش صایتی وا اد
بلکه بهمثابۀ ش صیتی دوپاره با خود مواجه میشاود»
(نیچه .)146 :1391 ،درواقاع از نگااه نیچاه ،ناهتنهاا
اخالق و انسان فروتباار دو پااره اسات ،بلکاه جهاان
ساخته شده از نا یۀ وي نیي رویاهاي دوئايیساتی دارد.
در جهانی که فرد برده نمی تواند هیچ قادرتی را از آن
خود کند و «هیچ ا ساس افيایش قدرت و پر بااري»
(  )Nietzsche, 1976: 8در آن نداشته باشد ،بهناچاار
جهانی را پردازش میکناد کاه بتواناد از بطان آن باه
قدرت دست یابد .پا

ایان گوناه اسات کاه جهاان

سی بی ارزش میشود و جهانی نیکوتر از این جهان
مباتال بااه شااهوات ساااخته ماایشااود یعناای «جهااان
فراسویی » ب جهاانی فرا سای کاه زادۀ ت یا و اباراز
قدرت فارد بارده باراي رفاع عطاش خاویش اسات.

شایوۀ ارزشگاذاري دیان یاراناه نشاان از قادرتی

ساخت این جهان ایدئال ،از واکنشهااي بارده نسابت

خیايی و اراده اي ناقص و ایستا دارد که از نفی اربااب

بااه دنیااااي واالتباااري و حاااعفهااااي او از درون

در همۀ اشکال واقعای قادرتش سرچشامه مایگیارد.

سرچشمه می گیرد .همین عک ايعم است که فروید

درمجموع می توان گفت که این موارد ااکی از ایان

از آن تراات عنااوان «واکاانش وارونااه » ( Reaction

 . 2آنطور که پیشتر توضیح داده شد ،درواقع شايد بتوان واالتبار را
خود زندگي و وجود نامید؛ پس درگیری با واالتبار خود گالويزشدن با
زندگي و نفي آن است.

 )formationنام می بردب مکانیسمی دفاعی که طی آن
فرد سائق ها و ا ساسات خاود را باهصاورتی واروناه
بروز می دهد.
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«ب ش بندي جهان به یک جهان « ی ای» و یاک

اخالقی است که جریان س راطیاافالطونیاامسایری

جهان «نمود» ،چه بهشیوۀ مسیری  ،چاه کاانتی (

بااانی آن بااوده اسااتب زیاارا ایاان اخااالق نیکاای و

ااهبااز اسات)

نیک خواهی نشانۀ حعف و م ايف با زندگی بايناده و

کایت از چیايي جاي تبااهیزدگای نادارد .درد

آريگویی به آن اسات (ناک .نیچاه .)234 :1387 ،از

نمونیست از زندگانی فرشونده» (نیچه1388 ،ب:

نگاه نیچه اخالق زمانۀ ما نمود تماامی حاعفهاایی

.)51

است که از یهودیتا مسیریت و فلسافۀ سا راطی باه

که او نیي دست آخر یک مسیری

بارده باا توسا باه اینکاه جهاان سای ،جهاانی
ناپایاادار ،خطااا و جهااان آيااوده بااه شااهوات اساات،
جایگاهی درخور و شایستۀ
بنابراین بنیاد

ی ت به آن نمای دهادب

ی ات را در بطان وجاود ،در وجاود

پایاادار ،در خااداي ناپیاادا ،در «شاایء فاای نفسااه»
جست وجو میکند (ناک .نیچاه .)28 :1390 ،از نگااه
نیچه ،همۀ درووهاي ایدئال و روراستنبودنها ناشای
از خواست قدرتی اسات کاه فارد بارده عااري از آن
است.
« دروو ایدئال همان طوق يعنتی است کاه تااکنون
برگر دن واقعیت آوی ته شده است و خود بشریت
چنان تا عماق غرایايش باا ایان دروو درآمی تاه
است که دست به پرستش ارزشهاي معکاوس باا
ارزش هایی می زند که بتواند شکوفایی ،آینده ،ق
واالي یک آینده را برایش تضامین کنناد » (نیچاه،
.)92 :1387

رسایده اساات .از منظار وي ایاان اخاالق نشااانۀ

ار

برران عصر انرطاب و « ملغماهاي اسات از نوساتايژي
سردرگمی و دورنمایی سرسامآور » ( Nisbet, 1980:

 .)329عجي ،ناتوانی و کاین و بغاضخاواهی بارده،
زمانی که افسار ارادۀ معطوف به قادرت را باه دسات
می گیارد ،درواقاع چیايي باه دسات نمایآورد مگار
صورت هاي گونااگون تلطیاف تانشهااي اجتمااعی
روح ،آمااوزش جانشااینشااده بااهجاااي پاارورش،
يذت جویی نامردود ،خستگی و مالکی کارخکنناده و
در ک افراب و تفرین (ناک .یاسادرس.)145 :1380 ،
اخالقیات برده کاه نهاادي کریاه و ناپساند دارد،

پ

خود را در سیمایی فریبا و ن ابی رنگاین ماینمایاناد،
براي مثال نفرت دیرینۀ انسان حعیف و برده ،مربات
را همچون تاجی بر خود قرار مای دهاد ،یاا تارس و
ناااتوانی ایاان افااراد خااود را در قايااب فروتناای و
خاکساري به نمایش میگذارد .چنین اخالقی خاود را
در پ

ن اب فریب کارانۀ « دیگرگرایای » ( )Altruism

اساسان نیچه با ایانگوناه نگارش و اخاالق پاروري

م فی می کند و به همین معنا می توان دیگرگرایای را

بهشدت م اايف اسات و تای وي باهصارا ت در

امري نااممکن و ناشای از حاعفهاا و ناراساتیهااي

بیشتر کتاب هایش ،خاود را م اايف اخاالق معرفای

بردگان دانست (  .)Sleinis, 1994: 65-6از نظر نیچاه

می کند .حدیت وي با اخالق از یک سو با یاک تیا

عیااب اساساای اخااالق فروتبارانااه و انسااان باارده

انسان اسات کاه تااکنون برتار از هماه انگاشاته شاده

کینه توزي و درووگفتن به خویشتن است .همانگوناه

است :یعنی نیکان و نیاکخواهاان .از ساوي دیگار باا

که در زبان یونانی وا ۀ درووگو باراي ماردم عاامی و

نوعی اخالق است که فینفساه انگاشاته شاده اسات،

برده به کار میرفت.

اخالقی که باعث تباهی بشر بوده اسات و آن اخاالق،

«انسان کیناه تاوز ناه راسات و درسات اسات ناه
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ساده دل نه با خود یک دل و یکرو .روانش کاژبین

می طلبد و نامش خدا است) .افتادگی آدم نااتوان و

است و جانش در تبار پناهگاهها و راهها و درهااي

ترسی که سراپاي وجودش را گرفته ،آن بر درگااه

پنهانی .او خوب می داند که چگونه مایبایاد ياب

ایسااااتادن و انتظارکشاااایدن اجباااااري از ساااار

فروبساات و از یاااد نباارد ،منتظاار مانااد و چناادي

ناچاري اش ،اینجا نامهاي زیبا باه خاود مایگیارد

خاکساري و فروتنی پیشاه کارد .ناژادي از چناین

مانند صبر و تی فضیلت .انت اامنتاوانی مایشاود

مردمان کینه تور سرانجام میباید زیاررتار از هار

انت ام ن واهی یا چه بسا گناه ب شودن «زیرا ایشان

نژاد واالتباار شاود و باراي زیرکای ارجای دیگار

نمی دانند که چه میکنندب این ماییم کاه مای دانایم

بشناساادب یعناای همچااون شاارطی یاااتی بااراي

ایشان چه میکنند ») س ن از مربات باه دشامنان

زندگی» (نیچه 1388 ،ايف.)46 :

هم در میان است و ايبته در ایان میاناه عارق هام

فضای و ارزشهاي فروتباراناه وقتای نیاک بادان

میریيند » ( نیچه.)56- 7 :1388 ،

نگریسته شود ،چیيي نیست جي غریيۀ خویشتن پاایی

از نظاار نیچااه نظااامهاااي کلاای و اطااالقگااراي

و ب اب اما نه از وجه مثبت آن ،بلکه بهصورتی منفای و

اخالقاای و هما اۀ اخالقیااات مااادرن از مرتاااوایی

با نیرویی واکنشی و همراه با ترسی سرشار« .از تاه دل

فروتبارانه یا غریايۀ ماردم عاوام برخوردارناد و فارد

ساده يو انه بایش از هماه خواهاان آناناد کاه کسای

واالتبااار یااا ابرماارد در ساااخت چنااین اخالقیاااتی

ایشان را آزار نرساند .از این رو باه پیشاواز هار کسای

هاایچ ن شاای ناادارد .در تات چنااین اخالقیاااتی کااه

می روند و با او کنار میآیند .ويای ایان تارس اساتب

بار پایاۀ مرباتآوري و دیگردوساتی و شاعار «هایچ

اگرچه «فضیلت» بنامندش ...فضیلت نايد آناان چناان

کا

را میااازار » بنااا شااده ،دروغاای باای ماايه نهفتااه

چیيي است که فروتن و دستآموز مایکناد » (نیچاه،

اسات .در برابار جهاانی کاه تاتاش خواسات قادرت

.)185 :1389

اسات« ،هم اۀ اخالقیاات امااروز چیايي نیسااتند جااي

از نظر نیچه کارگاه آرمانسازي فروتبارانه به ادي
گسااترش یافتااه کااه تاای در نااامگااذاري آواهااا و
خوش آهنگ کر دن نامها و در دگرگوناهکاردن مفااهیم
ارزشهاي واالتبارانه باز نایستاده است.
«از سر نیرنگبازي و خاودفریبی نااتوانی خاود را
در زرقوبارق فضایلتِ تساالیمورحاا و سااکون و
انتظار می پوشاند ...از نااتوانی کاه پاداشای نادارد،
خااوشقلباای ماایسااازند و از توسااريخااوردگی
پرديهره ،فروتنی .از بندگی در پیشگاه آنانی کاه در

دساتورهایی بار حاد شاورها و گارایشهااي خااوب
و بااد او ،تااا آنجااا کااه در آن گاارایشهااا خواساات
قااادرت و میااا ساااروري وجاااود دارد » (نیچاااه،
 .)149 :1390درواقااااع اخالقیااااات فروتباااااري
بااه معناای خواساات نفاای زناادگی و تر یاار غرایااي
بنیااا دین زناادگی اساات .پاا

ایاان اساات تعریااف

اخااالق بااا خصاالت مناادي تباااهشاادگان و بااه قصااد
نهاااایی انت اااامگااارفتن از زنااادگی (نیچاااه:1387 ،
.)241

3

دل از ایشان نفرت دارند ،طاعت (یعنای از جملاه
در پیشگاه همانی که میگویناد از ایشاان طاعات

 . 3به نظر نگارندگان اخالق آوری و ارزشآفريني فرد فروتبار بـه صـور
فراينـد اسـت؛ زيـرا ســاختمان اخالقیـا وی دو اليـه اسـت و براســا
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 - 8نتيجه :ارزشگذاري براساس خواست قدرت

براي داستان زندگی می تواناد ااکی از شاور و اراده

مبناااي نیچااه بااراي جسااتوجااوي خاسااتگاه

باشاد .بناابراین وي باراي چیارهشادن بار انساان بایاد

ارزشهااا وي را بااه آنجااا ماایرساااند کااه درواقااع

ارزش هاي خویش را در رویارویی با زندگی و با یک

سؤال چیساتی درباارۀ ارزشهاا را باه کیساتی تغییار

طرا اای هنرمندانااه و شااور و هیجااانی دیونیسوساای

دهااد .وي باار آن اساات کااه سرچشاامۀ هرگونااه

برآماده از یاک فعايیات و ا ساااس خلاق کناد .ایاان

ارزش و ارزشگااذاري در بطااان جهااان سااای و

فعايیت و ا ساس است که ن طه ممیيۀ فرد واالتباار و

جهاان نیروهااا نهفتااه اساات .از منظاار وي جهااان باار

فروتبار است .در ا ساس است کاه فارد باه فراتار از

پایۀ دوگونه نیرو یاا خواسات در رکات اسات کاه

خاویش رفتااه و خااود را در ارتباااب بااا زناادگی ،در

ایاان نیروهااا بااا تأییااد و نفاای زناادگانی ،وحااعیت

تمامیت مطلق آن ،مییابد.

اخالقاای خااود را نمایااان ماایسااازد .اگاار ایاان

« ا ساس طری ی است که ما خود را در ارتباب باا

نیروهاااي پیشاسااوبژکتیو عاااملی در ارزشگااذاري

موجااودات و باادین وساایله در ارتباااب بااا خااود

و ارزشآفریناای باار پایااۀ زناادگانی باشااند درواقااع

می یابیمب طری ی که ما خود را بهویژه با موجوداتی

اگااار

مطابق می یابیم که ما نیستیم ،موجوداتی کاه خاود

اخاااالق را بنیاااان نهاااادهانااادب بااارعک

ارزشآفریناای آنهاااا بااار مبنااااي واکااانش و طااارد
زناادگی و خواساات نفاای باشااد درواقااع رکاات
حاااداخالقی انجاااام دادهاناااد .دو گوناااه اخاااالق
مورداشاااارۀ نیچاااه ،اخاااال ق ساااروران و اخاااالق
بردگااان ،از تااأثیر ایاان دو گونااه نیااروي متضاااد باار
میآید.

ما هستیم » (هایدگر.)85 :1388 ،
در فلسفۀ نیچه اصطالح مطلق براي زندگی به کاار
می رودب زیرا از نگااه وي زنادگی هماان موجودیات
موجود است و وجود همان ارادۀ معطوف به قادرت:
«ارادۀ معطاوف باه قادرت همااان ناامی اسات بااراي
ویژگی اصلی کلیاۀ موجاودات و ماراد هماان چیايي

اکنااون م ایسااۀ ارزشهاااي اخالقاای سااروران و

است که در موجودات م اوم موجاود اصای اسات»

بردگان می تواند راهگشاي ما باه ساوي ارزشگاذاري

(هایدگر .)61 :1388 ،ارادۀ معطوف به قادرت هماان

جدید باشادب زیارا نگااه آن دو باه زنادگی باهعناوان

ا ساس سرمستی ،نیرومندترشدن و سرشاري اسات و

ارزش واال و ارزشگذاريهایشان ،نمایشگر خواسات

همااین ا ساااس اساات کااه نابودکننااده و آفرینناادۀ

تأیید یا نفی آن ارزش واال است .اما ال این پرساش

ارزش ها استب زیرا موجود از آن رو که موجود است

پیش می آید که این منظر دوگانه می تواند زمینۀ تعیین

خود آفرینشگر است .پ

می توان گفات کاه وجاود

ارزش باشدچ از نگاه نیچه این خود فرد اسات کاه در

همااان زناادگی و زناادگی همااان اراده و اراده همااان

هاار برهااهاي از تاااریخ و بااا توجااه بااه موقعیاات و

ا ساااس و ا ساااس همااان شااور و سرمسااتی در

م تضیات آن عصر ،باید مش ص کند که کدام روایات

آفرینش اسات .باه هماین ديیا نیچاه اراده را اماري
بیرون از تات و عارحی در نظر نمیگیرد کاه بتاوانم/

ذهنیت و قدر تفکر و تأملش بنا شـده اسـت .امـا اخالقیـا واالتبـاری
براسا

يک کنش و در پي يک فعالیت بروز مييابد.

ب واهم که جایی آن را اعمال کانم و جاایی دیگار از
آن صرف نظر کنمب اساسان من در هماان اال کاه اراده
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را اعمال می کانم ،در اراده و توسان آن خاود را نیاي
وحع میکنم .اراده هستی من است:
« در تفسیر هایدگر از نیچه اراده باا ياذات قادرت
است و قدرت نام دیگر اراده استب یعنای قادرت
توحاایری اساات دربااارۀ تات اراده و نااه آنکااه
گونه اي از اراده وجود دارد که معطوف به قادرت
اساات .اراده بااهعنااوان هسااتی کلی اۀ موجااودات
نمی تواند عم فاع اراده (ارادهکننده) باشدب بلکه
هااام ارادهکنناااده و ارادهشاااده ،در اراده وحاااع
میشوند» (کردنوغانی.)292 :1395 ،
تفااوت دیگار دیاادگاه نیچاه بااا ایدئايیساتهاااي
مطلق گرا در این است کاه آنچاه آنهاا عاما و ادت
می دانند ،بیشتر بر جنبۀ مجرد و آهنجیده داليت دار دب
یعنی آنها بیشتر بر جنبۀ تهنیت تأکیاد دارناد و تای
ارزش آفرینی را برساختۀ تهن مایانگارناد .اماا نیچاه
برعک

بر غریيه و ا سااس در ارزشآفرینای تأکیاد

می کند .از نظر نیچه تهان و برسااختههااي آن عااملی
در تمایي و تفارق استب زیرا زمانی کاه اگاو خاود را
اندیشه گر می یابد ،تمایي سر بر مایآورد ،از ایان پا
جهااان در تهاان وي اساات و او خااود را خااايق آن

ارزشگذاري است.
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