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  [نيچه] انسانِ /فلسفه فرا ی درباره
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*****  
  

از اند.  قائل شده »در محضر مرگ« ی] برای [مقوله بیغريها و نشريات ما احترام  اخيراً روزنامه
ً  ،داشتتوان  نمیانتظاری يچ هکردگان  تحصيلبرخی  ها  اين دليل که چيزی ندارند که از آن به صرفا
تحسين  پسخود را بپوشانند.  عورت، در صورت لزوم که در اختيار ندارندی جيرناحتی برگ : بگيريم
را دفن ش خوي  نعش اند، ازهند جوخآنان  اعتناييم. آن بی و نسبت به ،سان است برای ما يکشان و انتقاد

  د.نکن می
اشاره داريم که  ای نويسندگان فرهيختهآن  بهبلکه  ،اين اشخاص نيست مان به جا روی سخن در اين

اين  حتی اگر ،های اجتماعی و ادبی داشته باشند پديدهت بهبنسسالمی  نگرش کامالً  رود میانتظار 
  پنهان شده باشد.  مرگ آميزِ  پوشش مصالحه در های اجتماعی و ادبی پديده

و در اروپا  ، V.S. Soloviev ]2[ويوفوسول و G.A Djanchiev ]1[فچيّ  جاندر روسيه  اخيراً 
ترديد، به قول  بی .خاک سپرديم به را F. Nietzsche نيچهو  Liebknecht ]3[تشکنليب

اما شايد . ستاکار زشتی ، »مرده سرِ  غيبت کردن پشتِ « N.K. Mikailovsky ]4[ميخائيلوفسکی
با پيکربندی اجتماعی متناسب گاهی  که او را در جایما  ،پرداختهنظامی از انديشه را برای شخصی که 

ائه رادشمنانش جانب ی که از ازنوتمناتحسين  تری قائليم تا  ، احترام بيشيمده قرار می شا و ادبی
  Moskovskye ]5[یمسکوويسکی ويدوُمست نشريه تحسينِ  از ليپکنشتاست که  دبعي د.شو می

Viedomosti 6[ياموا فرنُ يا[ Novo Vremia  نشريه  تحسينِ برای نيز  نيچهچنان که  مه شود،خشنود
ياد  به .شد یمشی قائل نزار Rosskoe Bogatsvo ]8[وگاتسوبو وکروسيا  Vorwärts ]7[پيش به

باور  ار اينهيچ دشواری  یبنيز و ما ـ ـکند  ييد میأی تايياسکانديناو Kiland ]9[کيالندِ بياوريم که 
نيتوه  برای او خشنود کننده نيست که  آن قدراز او،  راديکالمطبوعات  تمجيدهایتمامی که  ــ کنيم می
  .نگاران مرتجع روزنامهوم سمم یِ ها

در اين مورد ترجيح  ،»نيکی ياد کنيم يا هيچ چيزی درباره او نگوييم از مرده به«که اگر قرار است 
يلی از تحسين که اهميت اجتماعی متوفی را با سِ  کنيم تا اينرا پيشه آميز  دارد که سکوت احترام

نسبت  آميز] [و احترام دارانه توانيم و بايد نگرشی غيرجانب بپوشانيم. می ،گسيخته و تهی از معنا افسار
 ليصداقت و فضا ونيمد ی کهاحترامآيند،  حساب می بهاشخاصی داشته باشيم که دشمنان اجتماعی ما  به

 ويژه ، بهماند دشمن باقی می ،زنده يا مرده ،اما دشمن اگر صادق باشد يا نباشد .هاست متنوع آن یفرد
گفته است  دهد. يکی از انديشمندان روس حيات خود ادامه می دشمنی که در آثار خود پس از مرگش به

 ،مخالفت نکنيمی فعال ا شيوه که به اين« که در سکوت ممکن است مرتکب جنايتی اجتماعی بشويم:
  فراموش کرد.هم حتی در برابر تراژدی مرگ نبايد اين را ». معنای حمايت انفعالی است به

که اختصاص بدهيم فيلسوف  ی نيچه شفردري  را بهای  کلمه چند تادارد  میآن ربمالت ما را أاين ت
و قضاوت  ی مفاهيم دغدغه بهکه بپردازيم او  ی هايی از آموزه جنبهآن   ويژه به و به ؛درگذشت اخيراً 

 .ارتباط دارد او  آرمان اجتماعی [بالخره] به و ،انتقاد اجتماعیو نفرت  ،ها دشمنی و ها دلسوزی، جامعه
 ای شيوه دهد: او نتوانست به را توضيح می او ی شخصيت و زندگی نيچه فلسفه ،اشخاص از نزد بسياری

جباری او از حيات ی ابپذيرد. بازنشستگ بود، وجود آورده هاش برای او ب وضعيتی را که بيماری انفعالیْ 
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او  که نه تنها امکان زندگی تحت آن شرايط را بهرهنمون شد ای  پرداختن نظريه را به او ،همگانی
  اش بود. بيماری حاصلکشی  کيش رنجبخشيد.  میهم آن زندگی معنا  بلکه به ،داد می

خواهيم آن را  رسد که ما می نظر می نابود کنيد و به ،داردجا که امکان  کشی را تا آن خواهيد رنج می
: آيا امکان دارد که اين عظيمکشی، رنج  کيش رنجسازيم.  شنيرومندتر چه بوده، آن از افزايش دهيم و

  ؟]10[شدکرده بارفيع رهنمون بسيار های  قله را به  کيش انسان
شنويم که رنج  صدای مرد بيماری را میدر اين کلمات « گويد: می Alois Riehl ]11[ريل اآلو

  ».تبديل کرده است و اراده خواست ابزار تربيتِ  خودرا به
ً  اما کيش رنج ترين  نه يکی از مهمآن هم و ، دستگاه فلسفی نيچه استاز  ،بخشی کشی صرفا

آن  بهنيز فيلسوف  ند و چندين منتقد و مفسرِ ا هنهاد دستانه پيش خام بخشی که مفسرانْ ؛ آنهای  مشخصه
  .اند هپرداخت

آن  ؤلفمدر چشم که  ،»دستگاه«کار بردن اصطالح  چه با به محور اجتماعی دستگاه او (چنان
معدودی  رسميت شناختن امتيازی است که به بهاب ايشان تلقی نشود) جن توهينی به ،است عاميانه ها نوشته

 د. اين برگزيدگانِ نوجود برخوردار شومهای  و نيکويی اجناس ی داده شده تا آزادانه از همه »برگزيده«
داشتن و  اعتقاد«. اند سلطه نيز معاف »زحمتِ «بلکه از  ،اند مولد معاف شده خوشبخت نه تنها از کارِ 
چنين است سرنوشتی که زرتشت برای ميرندگان معمولی در  !استفرمانبران خدمت کردن برای شما 

کاست يا  فرمانبرانْ  باالی سرِ  .»بسيار زياد استهم که تعدادشان  ،کند اش توصيف می جامعه آرمانی
س آن شاه قرار أدر قله و ر. اند جويان نگهبانان قانون يا جنگ ،دهند که فرمان میقرار دارد کسانی  قشرِ 
 گیهم انآنها  »انسان/فرا«در مقايسه با  ».قانون قاضی و نگهبانِ  ،جو واالترين تصور جنگ« :دارد

واست خ«کنند تا  : آنان خدمت میندگير کار می به »سلطه وظايف خامِ «برای  ن رااآن اند، هگماشت
  ،»ها ارزشخالق « ،»باربا«بهباالترين قشر  ،سرانجام .بردگان انتقال دهند را به »گذاران قانون

نقشی  ند.ا تماعاج ی واره اندام بخش فعاليت تمامیِ  الهام ناآن .مربوط است »انسان/فرا « و» گذار قانون«
  کند. خدا در کائنات ايفا می بنابر شريعت مسيحیْ همان نقشی است که  ،کنند که آنان بر زمين ايفا می

 ی برعهدهبلکه تنها  ،نه بر موجودات برترنيز رهبری  »زحمتِ کار و «حتی  ،ترتيب بدين
ها رها از هرگونه اجبار  »انسان/فرا« ،»برگزيدگان«ی  درباره ست.ادر ميان فرودستان  ها واالترينْ 

 فرضبا «گويد  نيچه می :کنند سر میر از ماجرا، خوشبختی و خوشی حياتی پُ در  ی،اخالقی و اجتماع
جا  که در من و در بيرون از من تا آن ،سرريز کندای داشته باشم که  خواهم زندگی می ،ام که من زنده اين

   .باشد »و ولخرجانه تجملپُر و زرق و برق پُر ،که ممکن است
بردگان هر که  است، اين است کشی فيزيکی معنای رنج که به ،کشی کيش رنجی  ترين مسئله مهم
های  رنجی که با پريشانی مااو . ندبشونياز  بیانسان /فرا جوداز وتوانند  نمی شنداه بک مهر گثارياندازه ا

ً /فراکه البته  ،اجتماعی پيوند دارد اجباری برای  ی چه يک وظيفه چنان .رها باشد  از آن انسان بايد مطلقا
ً  هم انسان باقی بماند (و اين/فرا  است کمال رساندن خود به ،)معنی داردشدن انسان /فرادر فرايند  صرفا
خود اجازه  به« انسان/فرااگر . دوش مربوطترحم  بهاحتماالً  چيزی است که  حذف هرآن[در واقع] که 

دول ج« بنابر ».کند سقوط می ،پشيمانی و دلسوزی قرار بگيرد ،ترحم احساساتِ ثير أدهد که تحت تب
ترين خطرات محسوب  ها و مهيب ترين وسوسه بزرگ را ايننيچه  ؛ضيلت استف مْ ترح »ها ارزشپيشين 

ی احساساو اگر  ها، ترحم است. یبدبخت نيتر وحشتناک و ،»گناه کبيره «از نظر زرتشت  دارد. می
اندوهناک قرار  یا منظره ثيرِ أچه تحت ت چنانو  ،شته باشدبختان دا برای بدبختان و نگون گونه] [ترحم
خط  »اربابان« تِ کاسْ  ی نامش را بايد از سياهه و ،شکند میدرهم  ،رسد میپايان  او به سرنوشتِ  ،بگيرد

موعظه ابدی يا حيات ناگزير مرگ شان  که برای ها صدای آن طنينگويد  جا می همه«زرتشت  .زد
 اهميتیبرای من ها  اگر هريک از آن و ]؛گويد صادقانه می بدگمانی با [اين را {زرتشت} شود  می

  ».دناپديد شوند و از بين برونتر  و ممکن تر که هرچه سريع ستجا تا آنداشته باشند، اين اهميت 
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هنجارهای بايست  می ،آرمان مثبت خويش دست يابد جزئياتپرداخت  که به نيچه پيش از آن
او برآن  .قرار بدهد انتقاد در معرض  ويژه اخالقيات را های دولت، حقوق و بهرواجتماعی مسلط در قلم

 و ،نامحدودبس  یراديکاليسم ،است. در ظاهرمفيد  »ها ی ارزش يابی مجدد همه ارزش«بود که 
های اخالقی نپرداخته  ارزشتحليل  کس به تا زمان او هيچ« گويد: می ريل ای! انقالبی شجاعانه ی انديشه

منحصر  لريعقيده بايد گفت که [گرچه]  .»کس اصول اخالقی را مورد انتقاد قرار نداده بود هيچ ؛بود
بار نياز  بشريت بيش از يک .خوانيمسطحی ب کامالً را  آنشود که  مانع نمیاين امر  ليکن، فرد نيست به
ای  شيوه بهـ ـاين کار  بههم و انديشمندان بسياری  ،بازنگری بنيادين اخالقياتش را احساس کرده است به

 اين ،شته باشددر دستگاه او وجود دا یچه چيز اصيل چنان .اند پرداختهــ  تر از نيچه تر و بنيادين عميق
است که در اصل آن  یدگاهيد ترْ  بلکه بيش، ها نيست يابی مجدد ارزش ارزش خودی خودْ  به چيز اصيلْ 
تقاضاها و اميال  ،ها بلندپروازی ی همه بنيانِ قدرت است که در  خواسِت اين ديدگاه : وجود دارد

 اصالت ايندر اما حتی  .يابی گذشته، حال و آينده است برای ارزش یاين معيار .انسان قرار دارد/فرا
در گذشته ی اخالقياتی که  هايش درباره نويسد که در پژوهش می ترديد وجود دارد. نيچه خودْ نيز  معيار

با دو گرايش بنيادين مواجه شده است: اخالق ارباب و  ،مسلط بودند و بر امروز نيز سيطره دارند
اخالق در ی  . اين ماهيت دوگانهکند انسان عمل می/عنوان اساس رفتار فرا اخالق برده. اخالق ارباب به

زرتشت در  .از نيچه نيست آنو کشف  ،نخ سرخی عبور کرده است چون رشته سراسر تاريخ انسان هم
برشماست که اعتقاد داشته باشيد و «کند که  يادآوری می ،کسانی که تعدادشان بسيار زياد است خطاب به

و تنها برای  ،اربابانبرای . »ها ارزشی]  [همهخالقان « اند، »اربابان« ترْ کاست باال ؛خدمت کنيد
  ؟طور نيست اين !چه اصالتی است. وجود آمده انسان به/است که اخالق فراه آن

، دانستند میاندکی ی اين موضوع  رعيتی که درباره/داران در طی دوران ارباب حتی زمين
آبی  که خونِ [وجود دارند] ست و ديگرانی  ا شان آبی اشخاصی وجود دارند که خون دانستند می

  .بار باشد تواند مالمت ست برای ديگران میا  چه برای يک گروه ضروری که آن و اين ،]12[ندارند
امر  ا نيست که بهبشايسته نج«دانستند که  می ،درخشان انطنزنويسيکی از  بنا برکلمات ،سان بدين 

 نتاخباما  ؛شان را بدون استفاده از دستمال بگيرند و دماغ ،ای داشته باشند تجارت اشتغال يابند يا حرفه
کار سگ شکاری  يک جوان با فرشته خانم ی معاوضهکامل در يک بازی ورق يا  روستایيک 

هزاران  ی اما مبادله ؛چکمه بپوشد ،چای بنوشد ،نيست ريش بتراشد اروکه بر دهقان  ؛نامناسبی نيست
 Avdotia وناليواسي ياآودوت به Matriona Ivanovna ايوانونا انوماتري ی نامه ی واسطه بهجريب زمين 

Vassilievna  را شکر  کند و خدا دوستش تعطيالت خوشی را آرزو میبرای وناماتريکه در آن
  .]13[»نيستناسبی نام قداما ،خوب است دوستش حال گويد که می

های او صورت شاعرانه  اگر از انديشه«که  تسااين  وارد شده نيچه به يی کهترين نقدها يکی از کم
است که در  یزياز آن چ تر کهنه ارياغلب بس ،اند حذف کنيم تهخاستجسم م اها ر هامی که اين انديشهيو ا

  ی نيچه). ؛ فلسفهLichtenberg بِرگ ليختن( رسد ینظر م نگاه اول به
مستلزم  منحصراً آن  توضيحکه جايی   اما تا ،رسد تازه نيست نظر می طور هم که به نيچه آن ی فلسفه
توان  چگونه می صورتآن را اصيل دانست. در اين  توان میباشد،  لفشؤم ی پيچيده فرديتِ  ارجاع به

چگونه و  همه استادان ماهر را جذب کرده است؛ ايناز زمان، کوتاهی  ی رههتوضيح داد که در چنان بُ 
 نيا؟ »ه استفتيارا  شريعت حکمهای نيچه برای بسياری  انديشه« لريگفته  بهتوان توضيح داد که  می

وجه  چيه به ،در آن رشد کرده چهيکه فلسفه ن یخاک :ميدهتوضيح توانيم  می مطلب نيا انيبا ب تنها را تهکن
را در وضعيتی قرار  ها های بزرگی از مردم وجود دارند که شرايط اجتماعی آن گروه .ستين يیاستثنا

  ند.ندا ديگری نمی ی نيچه را شبيه هيچ فلسفهی  سفهلفدهد که  می
ای  در نگاه نخست چنين مقايسه .اند مورد مقايسه قرار گرفتهاغلب در ادبيات ما گورکی و نيچه 

ها چه وجه اشتراکی با رسول  ترين کم ترينِ  کم شدگانِ  سرای تحقير و توهين ريب بنمايد: ترانهغاحتماالً 
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ً  ؟دانسان دار/فرا تر از آن چيزی است  بين اين دو بسيار نزديک ی اما رابطه ؛تفاوت بسيار است مطمئنا
  يد.بر می ناگمنخست [در نگاه] که 

روی حقير و  هيچ به ،شوند ارائه میای که  بنا بر قصدشان و تاحدودی شيوه ]14[ن گورکیناقهرما
بسياری و حتی  .ندا انسان/فرا ی خودْ  شيوه بهها  اين قهرمانها نيستند:  ترين کم ترينِ  کم ها آن؛ نيستند فيفخ

ی اجتماعی  در مبارزه ها شکست آن ی روی نتيجه هيچ ابند که بهي شان خودرا در وضعيتی می اکثريت
 ها اين انتخابی است که آن ؛خير .راه مستقيم و مشخص را رها کنند تاای نيست که سبب شده  رحمانه بی

 قوانين و اخالقياتش وهای سازمان اجتماعی معاصر  ينیب کوتهجای پذيرش  به وند ا هاختيار کرد خودْ 
مسئوليت اين اظهارات با  .گويد ست که گورکی میا اين چيزی .گويند ترکجامعه را  اند که ترجيح داده

پرداز  عنوان ايدئولوژی گورکی به .گيری خود را داريم ی اين موضوع ما موضع خود اوست؛ درباره
فردی که با پيوندهای ايدئولوژيک  .استدالل کند یديگر ی شيوه توانست به گروه اجتماعی مشخصی نمی

ای از مترودان در نظر بگيرد: بايد  ن را مجموعهناتواند آ نمی ،گروه معينی وابسته است و مادی به
توانند چنين معنايی را با تکيه  آسانی می بهاجتماعی قشرهای بنيادين   معنايی برای وجود اين گروه بيابد.

اش که اين قشرها عناصر  با نظام توليدی(هرچند هم سطحی باشد)، معاصر  ی جامعه تحليلر ب
در مورد گروهی که  .اند ریکو کارگران ف ، پرولتاريایزبورژواها  اين ، بيابند.ندا ناپذير آن جدايی

، يستن در بيرون از جامعهز .چنين نيست ،ها ساخته است سرا و شاعر و مدافع آن گورکی خودرا ترانه
 یبر اعضا یاز برتر یخود را در آگاه یِ وجود هيتوج ،باشد آنی  هزينه  و بهآن  یهرچند در قلمرو

آن اعضايی که طبيعت جامعه برای اين رسد که چارچوب  نظرمی به .ديجو یم ،افتهيسازمان  ی جامعه
با  جانيما در اها بخشيده، بسيار تنگ و محدود است.  آن به» انسانی/فرا«بيش و کمهای استثنايی  ويژگی

  .]15[پردازد ها می آن بهنيچه که  مواجهيم معاصر ی جامعه یهنجارها نسبت به یاعتراضهمان نوع 
اما  ،کنند حساب جامعه زندگی می به ،مرغان شکاری پرداز گروهی شد که شبيه نيچه ايدئولوژی

نظر  [به .دبا ظرفيتی واالترنپرولتاريا انگل/ ها بينوا: آن پرولتاريای از لومپن یتر بخت تحت شرايط نيک
ترکيب اين تر باشد ـ م]  ها مناسبت انگلمعنای انگِل مضاعف يا انگِل  رسد عبارت انگل/بورژوا به می

 کامالً ، ايیوژورپيچيدگی و تنوع مناسبات در درون رژيم ب توجه بهحتی با  ،معاصر ی گروه در جامعه
 را يیبورژوا یجوانمرد یِ اجتماعسامان  مختلفِ ی اين اعضای  چه همه آناما  .است ناهمگون و سيال

 اسيدر مق و ) بدون مجازاتیکلای  عنوان قاعده بهحال (البته نيعرغارت آشکار و د ،دهد میهم پيوند  به
مند در  مشارکت روش ورزيم) روی اين مسئله تأکيد میگونه (ما ربدون ه ،یمصرف یاز کاالها یميعظ
 والز رمانِ  توانيم از قهرمانِ  می فقط ،عنوان نمايندگان اين نوع به است. عيو توز ديتول یسازمانده نديآفر

Zola ،الرژان ساکار L'Argent, Saccar ی ماجراجويان مالیْ  آشکار است که همه .نام ببريم 
 Stratz استارتس )بدِ ( تر در رمانِ  مثالی در مقياسی کوچک .را ندارند زوالی قهرمان مشهور  گستره
 کويهروسی  ی آن در مجموعه ترجمه( Le Dernier Choix لودرنيه شوآ :داريم

نتی است که در بازار اين رمان داستان کُ  :در دسترس است) Russkoye Bogatsstvoفستوابوگ
  کند. بورس قمار می

های بسياری در اين نوع ادبيات  طورکلی شخصيت به .نه کيفی ،ی استجا کمّ  اما تفاوت در اين
  ها تمرکز يابيم.  دانيم برکدام آن معاصر وجود دارند که نمی

بازار  مالی يا الشخورِ  معنای ماجراجویِ  ای بودن به که نيچهبگيريم   ی اين مطلب نبايد نتيجه از همه
خود را  يیدرون جامعه، فردگرا کيارگان یوندهايلطف پ به یبورژواز ،در واقع بورس بودن است.
متعدد  کيدئولوژيدر مورد عناصر اهمين را  گسترش داده است. اش طبقه یفراتر از مرزها

  .باشندآگاه  یها یاچهياز ن آنْ  یاعضا ی که همهبعيد است ، مييبگو ميتوان یمهم انگل/پرولتاريا 
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، متفاوت تمرکز يافته است ای کامالً  شان در حوزه های فکری تاجايی که فعاليت ها از آن بسياری
به   ای نيچه خودْ وجوِد  رغم علیها  هريک از آن ،؛ از سوی ديگرباشند خبر از وجود نيچه هم بی بسا چه

  .ندآي میشمار 
هايی ارائه  انديشه ،بورژوايی پردازان کامالً  چه بگوييم که برخی ايدئولوژی چنان ،هرروی به

يکی از  مثالً  ايم؛ نزده یيامعن حرف بی ،شبيه است  های نيچه انديشه جهات به یبسيارند که از ا هکرد
  است.   SpencerHerbert ]16[هربرت اسپنسرمشهورترين انديشمندان بورژوا سخنور انگليسی 

همان تحسين برای مبارزه  ،)تر ای معتدل گونه (گرچه به ها در آثار او همان تحقير برای توده
خاطر  رود به که گمان میيابيم  را میهمان اعتراض برضد مساعدت با ضعفا  ،عنوان ابزار پيشرفت به

   .شوند میخطای خودشان نابود 
د که: در حمايت از قانون بنيادين ندار اعالم می يیبورژواالمعارف  ةداير ی صحابه ،اين درعوِض «

ازای آن پولی پرداخت تا از طريق کار  که در هرامتيازی حضور دارد و بايد به ]!![تعاون داوطلبانه
تالش  ت] ـ ل. وجود دارد ها آن ی اين واژه ابيم چه کسی در پِس ي که در می[ ها آن ،دست آيد مولد به

خاطر  هايی که به مستقل از تالش ،ای از کاالها را در دسترس همگان قرار دهند گستردهکنند کميت  می
حساب جامعه سازمان بيابد و در  های رايگان بايد به موزه و ها خانه کتاب ها فراهم آمده است. خلق آن

 ،سان بدين ]يی که دارند.ها ها [و ناشايستگی شايستگی تماممستقل از  ،قرار داده شود دسترس همگان
دست آوردن  در خدمت بهتا ورندگان ماليات اخذ شود آگرد توسط ديبا [مردم] نيتر مستحق هایانداز پس

 ».کنند انداز نمی پسهم چيزی  ند و هيچا تر سزاوار آن شود که کم قرار داده کاالهای معينی برای کسانی
 N.K. Mikhailovsky يخايلوفسکیمدر آن که ياد بياوريم  بهرا  ای جدلی ی الهقجا بايد م در اين

خواست درمانی برای پيامدهای طبيعی فقر و رذيلت  نمی اسپنسرزيرا  ؛ته بودپرداخ اسپنسرمقابله با  به
ر از اشخاصی زمين پُ « مقايسه کنيد: شود، ارائه می زرتشتدر گفتار  که اين را با درخواستی .بيابد

ً ها  مرگ برای آن است که را  ها بلکه بايد آن ،نبايد کمک کرد ها  آن به ».شود موعظه [بايد]   ضرورتا
  .)استبرانگيز  تحسيناين ( .تر سقوط کنند راند تا هرچه سريع

خواهد  روی نمیهيچ به اسپنسر .ابدي جا پايان می در اين ــ وری استصکه ـ ـشباهت اين اما 
و نوع برتر برای او مردی نيست که غرايزی رها و  ،سلطه معاف کند »زحمت«بورژوازی را از 

از  عينیعنوان دستگاه م داری به عنوان يک طبقه و رژيم سرمايه بورژوازی به د.شته باشبند داقيدو بی
عنوان  به اسپنسرکدام بدون ديگری قابل تصور نيست و  ای هستند که هيچ دو پديده ،مناسبات توليد

برضد  اسپنسرمقابله با هنجارهای بورژوايی برخيزد. اگر  تواند به ايدئولوژيک بورژوازی نمی ی نماينده
ً  ،کند مساعدت با ضعيفان اعتراض می رها شدن اين ضعيفان در سامان از  او که اين دليل است به دقيقا

دفتر ترسد که  ، از اين نيز میدر همين حالو  ،ترسد ست) میبها سيار گرانکه در دل او ب( اجتماعی
  مورد هجوم قرار گيرد. ،دکن محافظت می آن راخوبی  بهمورد نظر  نظمکه  آرامش و صلح او

چالش  پيرامون خود را به ی ی هنجارهای جامعه او همه .چنين نيست در مورد نيچه اين[اما] 
موجودی  متوسطْ  ینزد او بورژوا .عامی برای او مشمئزکننده استافراد تمامی فضائل  .گيرد می

بورژوای متوسط فردی  .ست طبيعی و اين کامالً  .اند ها ضعيف رهمان اندازه که پرولت ضعيف است و به
عباراتی عاطفی و  همراه خودْ  بنابر اقتضای دستگاه و به ،جود گزد و می معقول است؛ او آرام آرام می

 انسانِ /فرا .کند می[را مطرح] کار  ی رسالت مقدِس  ارههای احساساتی درب ناخالقی و اعالهايی  هموعظ
همه چيز را تا  ،کند ت میربايد و غار می ،ندازدا میکند: او چنگ  وجه چنين رفتار نمی هيچ بورژوا به

  .]17[»تر برای گفتن وجود ندارد چيزی بيش« افزايد: خورد و می مغز استخوان می
 .همان سان منفی پاسخ گويد منفی نيچه با نگرشی به نگرِش  تواند به میفقط  »سالم« بورژوازیِ 

 Max Nordau ]18[مکس نوردو ، یزبورژوا ميانه حالدانيم که يکی از نمايندگان  میبرای مثال، 
 کاربردن در به و کسی که ،حقارت در حدِ  و حسودْ  ،سخنور ،عميق باشدکه  بيش از آنفردی 
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نياز  پردازیْ  نظريه به« :انديشيد ی نيچه چه می درباره کند، مالحظه نمی توان خويشر اصطالحات پُ 
شناسان  و زيبايی [*]با استعداد هنری و ادبی پارناسی رامند  کثافت نظامو مترودين انسانيت  تاداشتيم 

تحسين را با  عدم خلوص و بيماریْ  ،ترکيب جنايتگرايی و تباهی  شيطانزيرا  ،دانرسب يیحد واال به
و اين نيچه بود که نخست اين . کند خلق ايبسن ی شيوه انسانی کامل و رها به تا استآسمان رسانده  به

مريدان نيچه هم  نسبت به نوردو  .(انحطاط) است  نظريه را ارائه کرد يا وانمود کرد که چنين شخصی
که بنابر آن هيچ چيزی حقيقت ندارد و هر چيزی مجاز  اعالم اصلیْ « کند: تر از اين مالحظه نمی بيش
شود و بازتاب عظيم آن در ميان کسانی  لحاظ اخالقی ناسالم صادر می گری بيمار و به از پژوهش ،است

در  .کنند تغذيه می خاطر سامان اجتماعی هاحشايی را ب نوعی نفرتِ  ی نقص اخالقیْ  که در نتيجهاست 
 ».يدآ شعف می به شهرهای بزرگ پرولتاريای متفکرِ  ،برابر آن کشف بزرگ

[*] https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B3 

مرد يا اخاذی  براساس مرگ يک دولت ،وزارتيک کسانی که خوشبختی خودرا بر پايه سقوط 
انتظار  ندتوان نمی ،کنند بنا می های بورس ارزشفراز و فروِد افتضاح سياسی يا براساس  ،خبرنگارانه

 .دکنتشويق آنان را  بورژوازی پردازان اين خرده ايدئولوژی ياو ابورژوازی پارس خردهکه  ه باشندداشت
 که کنيم می همشاهدنيچه  نسبت به ی ران نگرشاهم ،کرديم لنق که از آن قبالً  استارتسُردولف  در رمان

 )عامی است یکه شخص نيزنويسنده از جانب  ،ها قهرمانان با فضيلت (و از طريق آن جانباز  نوردو
و  يستن یهيچ چيزی حقيق«که است بر اين انديشه  ظاهراً که  نتک ؛کند ارائه می جو نت عيبکُ  نسبت به

و اين  .چيده شود ای اصيل گونه بايد به برلينی گوسفندانداند که پشم  مقدر می »هرچيزی مجاز است
  قابل درک است. فضيلت کامالً  نت بیکُ  به دامن کاپهای  برلينی ِش نگر

 ها آنسرپيچی از قضايی و اخالقی معينی را پرداخته که های  دستورالعملجامعه بورژوايی 
 ً خود دوست ندارد که  استثمار ديگران تمايل دارد، به بورژوازیجاکه  ازآن ه است.دشمنع  صريحا

ارزش اضافی  ناشی از بورژوايیِ  در منابع مالیِ غرق هايی از هرنوع  انسان/اما فرا. مار شودثاست
ً  ،شوند می واررپّ  توانند تحت  نمی ها مسلم است که آن .کنند حساب بورژوازی زندگی می به يعنی مستقيما

را شان  خود دگیزن ی بايد اصول اخالقی متناسب با شيوه ،در نتيجه .قرار گيرندحفاظت قوانين اخالقی 
فراگيری نداشت ايدئولوژی هيچ  يی،پرولتاريا-انگل ترِ  االوگروهبندِی اين  ،تا همين اواخر .ايجاد کنند

 صنعتیتوجيه آزمندی بورژوازی  د.آور فراهمرا  اش اقدامات آزمندانه» واالتر«داليل  مکان توجيها که
 ستتوان توليد اجتماعی نمی رسد نظر می به بدون آنْ  کهاش  در پرتو مزايای تاريخی و ظرفيت سازمانی«

 تر های باالتر و پايين ها و دالوران قيمت برای شواليه آشکارا ،سالم ، به مثابه آزمندیوجود داشته باشد
سياست و  بندوبارِ  برای اخاذان بی ،بورسهای بازار  انسان/برای فرا ،برای ماجراجويان مالی ،]19[هامس

واره بورژوايی  اندام که محکم بهيی رياپرولتا-انگلانبوه تمامی برای  :در يک کالمو  ،نگاری روزنامه
که هيچ  آن بی، بدْ مجموع نه چندان ردو  ،کند زندگی میحساب جامعه   به ها شيوه واعان  و بهاست ده يچسب

ها خود را با  نمايندگان منفرد اين گروه .کرد کفايت نمی اين توجيه، ارائه دهدجامعه  چيزی در مقابل به
راضی ، شان چيده شود پشمدهند  در برابر کسانی که اجازه می ،شان عقلی و فکری برتریِ  از آگاهی
ً بتسناين گروه ليکن  .ديگری عمل کنند؟) ی شيوه توانستند به میمگر(اما  کردند روز رشد با گسترده و  ا

اين در برابر . و اش با فرض برتری انديشگی »بدهداو حق جسارت  ای بود که به نيازمند نظريه ،فزونا
و  ،ظاهر شد عظيمْ  یاستعدادبا  ،اش جويانه با صميميت عيب نيچه يش،انتظار رسول خو چشم گروه،

  آسمان رساند. به شان او را تحسين و را اعالم کرد» بودنهر چيز مجاز « ،خود را »اخالق اربابی«
ر ای الينقطع از ماجراهايی پُ  چون زنجيره هم اصيلآموزد که زندگی موجودی  زندگی نيچه می

  از خطر کردن جالب است. حاصلتر هيجان  بلکه بيش ،ب نيستاذخوشبختی برای او ج .است خطر
و روز بعد  ،يک روز در بلندای ثروت ،ابدي که خود را در موضع اجتماعی ناپايداری می شخصی

مجبور  ،قرار گيرد های خطرناک جامعه بورژوايی که در ميان متهمين ويا تفالهاست خطر اين در 
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تر از آن نوع  مناسب سرشار از ماجراْ  زندگیِ  کهبپذيرد  بارهاين  دررا های نيچه  ود انديشهش می
که نوعی  کسی، اسمايلز ؛گذرانند می Smiles ]20[اسمايلزچون  ست که اشخاص عامیْ ا ای زندگی

سازد  روح می که تمامی وجود را بی ،کند موعظه میبورژوايی را  وی عاميانه خردهرَ  هشناسی ميان توق
اصول اخالقی  حتی ،ها مانده پساين  .ی در حال پيدايش است)زبورژوا خرده ی پدرخوانده اسمايلز(

ً هم  باوری را فايده ، ]21[شد موعظه می Bentham امهبنتتوسط  عقالنیْ  که براساس اصول صريحا
بندی  ه تماميت و پایکبود  بريتانيايی »سالمِ «  رهبر معنوی بورژوازی بزرگِ امهبنت؛ دانند  مردود می

  .نيز داشت معنای تجاری اين واژه) اخالقی و صداقت (البته به
جاری  پايگان بخشد که می ارتقاءانسان /فرا بهخودرا بشريت هنگامی  ،نيچه [نظرات] بنابر

ی  هجامع .مردود دانسته باشند های دموکراتيک و مسيحی را آرمان ،و باالتر از همه ،ها ارزش
نيچه  ،چنان که مشاهده کرديم هم .گذارد اصول دموکراتيک احترام می به حرفْ کم در  بورژوايی دستِ 

رسد  واژه دموکراسی که می به .کند اربابان و اخالق بردگان تقسيم می اخالقِ  اخالق را به خويشْ سهم  به
کوشد تا  و می ،ست ا دموکراسی است که شيدای برابری نيچه سرشار از نفرت نسبت به .کند کف می

  تبديل سازد.ای  گلهبا زندگی حيوان حقيری  انسان را به
خود را ديد که  نمی  شايستهجامعه  نچهاچن ،بپذيرندرا  فرا/انساناخالقيات بردگان  که اگر قرار بود

از . شد می ابرحسابی خانسان /رافاوضاع  صورت آندر ، سازد مولدکُند و  یانجام کارها وقفِ 
 اين نويسد که محبوبيت ای می در نامه ،ستانيچه  ی جويی آشکاری که مشخصه که با عيب سترو همين

جرئت خاطر کسانی است که  هو اين نه ب ،)Wagnisد (شو می محسوب »خطر قابل توجهی«آموزه 
خاطر آن کسانی است که اين سخنان خطاب  هبلکه ب ،کنند میاو عمل  ی کنند برطبق آموزه می
نوآوری اين اين است که برای  ،من استخاطر چه موجب تسالی  آن« افزايد: هاست. نيچه می آن به

 .گيرد نشأت میين خطر هماخالق از  ی . ماهيت دوگانه»وجود نداردگوشی شنوا  ،بزرگ من
يت بشربرای نه تنها  ،برای اربابان ايجاد شده استفقط که  »اخالق ارباب«طورکلی پيروی از  هب

کارهای عمومی را در «ها که  آنو  ــ ها انسان/از غيرفراـ ـبلکه برعکس از مردمان عادی ناگزير نيست 
مطيع و فرمانبردار کسانی باشند که برای  که شود چنين طلب می ،»کنند مراتب فشرده خود اجرا می

د که خوشبختی خودرا در اجرای آگاهانه وظايفی بيابند که اهنوخ می ها از آن .دنيا آمدند هزندگی واالتر ب
که از  اين .ها قرار دارند انسان/شماری کوچک از فرا س آنْ أد که در رکن تحميل میها  آن بهای  جامعه
 ،دمت بزرگان بيابندخرا در [خود] ها يا قشرهای فرودست بخواهيم که خشنودی اخالقی  کاست

  .نيست ای خاص و تازه چيزِ ، بينيدتوانيد ب که می چنان هم
های قدرت را  بورژوايی اهرم بسيار مستعدِ يد که اعضای اين پرولتاريای آ کرات پيش می به چهاگر

اين قدرت . تی را در اختيار ندارنددولقدرت  بورژوايیْ  ی جامعهطورکلی در  بهاما  ؛ندريگ میدر دست 
 ماجرای هايی چون با فضاحت شان تدولفتد و ا میها  دست آن ی نوعی بدفهمی اجتماعی به درنتيجه

که جامعه کنند  قدرت را تصرف نمی ها . آنابدي پايان می ]24[یپکريس و ،]23[دريفوس ی پرونده ،]22[پاناما
ً  ها ؛ آننگرند ای منفی می شيوه بهاين امر  به ، [زيرا] ،سازماندهی کنندرا از نو  برای برخورداری  صرفا

 ی مورد عالقه بازتاب طنينِ  جا هم در ايننيچه  درنتيجه، .کنند قدرت را تصرف می از ثروت عمومی
در  پرولتاريالومپن  .سازند را از زحمت رهبری رها می ها انسان/ن فراناچون آ ،ابدي را می يشخو

از انسجام  ،چهين کنندگان تحسيندر مقايسه با  ،تر پايين مراتبِ  انگلیِ  پرولتاريایِ آن  ،اشْ  نگرش منفی
نه تنها لمپن پرولتاريا  .شمارد وکمال مردود می طور تمام جامعه را به که چون ؛است خوردارربيشتری ب

 .بيند می محدودبيش از اندازه تنگ و آن را نيز بلکه سازمان مادی چارچوب معنوی اين جامعه را 
بورژوايی را مردود اعالم  ی که هنجارهای اخالقی و قضايی جامعه سهم خود درحالی به ها ای نيچه
نيچه  انسانِ /فرا. دنندارهيچ مخالفتی ، شود می يجادکاالهايی که از طريق سازمان مادی آن اا ب ،کنند می
دست  هراهی دشوار و طوالنی ب با پيمودنات و نيروهای نوين بشريت را که امتياز ،خواهد يادگيری نمی
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تمامی  ،جا بتوانيم از اين واژه استفاده کنيم) تمامی مفهوم جهان (اگر در اين ،محکوم کند؛ برعکس ، آمده
حتی  ،ای در خدمت توجيه برخورداری از کاالهايی است که در ايجاد آن هيچ سهمی نيچه ی فلسفه

  اند. هنداشت هم وریصدخالت 
ال زير ؤس خواهد که به از او می ،بندی کند که کسی را در ميان برگزيدگان طبقه نيچه پيش از آن

تواند هيچ  ؟ اما او نمی»آيا تو يکی از آن کسانی هستی که حق داری از اين يوغ بگريزی« پاسخ گويد:
و  خواهیرخي  به پاسخ منفی يا مثبتْ درنتيجه،  .اين سوال ارائه دهد معياری عينی برای پاسخ به

  .بستگی دارد هرکس ی استعدادهای آزمندانه
تناقضات  ی دربردارنده ،بار خاطرنشان ساخته چنان که او بيش از يکهم ،دستگاه فلسفی نيچه

اما  ،شمارد شود: نيچه اخالقيات معاصر را مردود می هايی ارائه می نمونه ،جا در اين  .شماری است بی
که هايی را  آن نگرش نسبت به کهلف است امخ )ترحم، خيرخواهی و مانند آن(هايی  آن جنبهبا در اصل 

ها  انسان/فرا ،از سوی ديگر .کند می تنظيم  ای صرفاً صوری) (البته، به شيوه» شمار است عدادشان بیت«
گامی که نيچه از اين نه .های اخالقی رها نيستند روی از مخالفت هيچ شان به هدر مناسبات دوسوي

شناس  احترام و نمک«و حتی  »خير و شر«هايی چون  باکی ندارد که از واژه ،گويد مناسبات سخن می
  .استفاده کند »بودن

بازهم نسبت  ،درک میيابی  ها را از نو ارزش ارزش ی همه اخالقياتْ  حتی اگر اين انقالبیِ 
[بود ای که  شجره ،میان سکیتنت نيکُ  به تبار خويش از و  بود میاحترام قائل های طبقات ممتاز  سنت به

 یدردهمترين  بيش اين فردگرای مشهورْ  .درک مباهات می ،هرروی بسيار مورد ترديد است بهو نبودش] 
وجود در او،  .نداشت یجاي در آن که فرديت ، نظمیداشت ابراز میفرانسه  کهن منظ ت بهبنسرا 

ً  دلسوزی ی هنمايند ،یاشراف اصلی انتزاعی حاکی از که  ،فردگرايی بر هميشه  ،دقيق های اجتماعی نسبتا
  .دبوسلط ست ما

 گرايیچهيپرچم ن ريکامالً مخالف ز یکه عناصر اجتماع داردن یتعجبتناقضات،  نيا با توجه به
های  نيچه برای سنت ی کهاحتراماز تواند  و میا ی خبر از تبار و شجره بی یماجراجو ند.بگيرقرار 

گاه اجتماعی خود  چه را که متناسب با موضع و جای آنفقط او از نيچه  .دمانب فلاغ قايل است اشرافی
با بيش از هر چيزی  »جاز استمُ  ر کاریهو  ،يستن ی در ميانحقيقت«شعار  .کند اخذ می ،اوست
 موجودهای  انديشه ی تواند در خدمت توسعه که می هچآنبا استخراج هر .طابقت داردم او زندگی ی شيوه

گ پهن انجيری رهمچون بمتناسب بنا کند که  ای قابل قبول و کامالً  تواند نظريه می  ها گويی در اين گزين
ياری  نتفومام ی پرستانه ميهن ی حماسهدر يا  پاناما در فرانسویقهرمان شجاع  پوشاندن افتضاحرای ب

محصول جامعه  که کامالً  ها کنار اين گروهدر  ،کنندگان نيچه در ميان تحسيناما  .]26][52[دهد
 آيند؛ می متفاوتی تاريخی کامالً /بندی اجتماعی از صورت کهبينيم  نمايندگانی را می ،اند بورژوايی

گوييم  سخن نمی استراتسدر رمان  نتکُ از کسانی چون  .رسد ای دور می گذشته اشخاصی که تبارشان به
و مراتب  نظم ديگر به افرادْ اين  ،.ندنک ی سهام بورس معاوضه می هگبرخود را با  ی که فضائل دالورانه

 یها سنت اعتنايی به انچندر جوامع اشرافی دعايا رچون م ه ،طبقه شدگان بیاين  .تعلق ندارند يشخو
زمانی آنان که  ای آويزانند ی درهم شکسته های سفينه که به تکه پاره تاس یز کسانا سخن دارند. اشرافی

برای  ،اند اينان که از مدار اجتماعی خويش رانده شده. کرد پرتاب ینردبان اجتماع یباال به انهگارا ن
ها و اخالقياتش  اش، قانون از گرايشات دموکراتيک ،دارند که از نظام اجتماعی معاصر داليلی خود

  ناخشنود باشند.
اعتقاد و  ظالح هب ،بگيريد کهشاعر مشهور ايتاليايی را در نظر   ،]27[زيونوانگابريل د ال،مثبرای 

چه  به های او انديشه نه، و دانسته يا ای می دانيم که او خود را نيچه نمی .شود اشرافی محسوب می ،تولد
های ماورای  که انديشهاست  مهم اين؟ دارداهميتی  چهاما اين  ثير پذيرفته است.أتتفکر نيچه از ميزان 



 
9 

 

ً  دونانزيواشرافی   ،اشرافی انتظار داشت هرتوان از  چنان که می و هم .ستی نيچه ا همان انديشه تقريبا
  :گفت» مدر رُ «او  .از دموکراسی بورژوايی نفرت داردهم  دونانزيو

، های فرومايه حسادتسيلی از . کرده است نمايی را سياه اتکه مقدسام  هايی بوده ک حرمتتهآورترين  شرمشاهد 
پادشاه که از اسالف . اگرفته استری شهر را فها ها و ميدان خيابان  ،کند ی که سر ريز میی مدفوع مانند کيسه

حکمی با ست که ا ای کننده و عاميانه وظايف خسته يابی به آور در دست سرمشقی از بردباری حيرت ،جنگجويان است
   .دشو ام تجويز میوعبرای 

  :گويد شاعران می خطاب به
 خودْ  های شش هجايیِ  عابا مصر آيا ؟می همگانی را تحسين کنيأآيا بايد حق ر ؟ايد کاره چهشاعر  مادر مقاکنون 

  معقول یا مبلغب ؟مرا تسريع کني ها دست توده تصرف قدرت به ،ظهور جمهوری ،سقوط سلطنتبايد کنان  خس خس
  .افتيها  در توده را یگر خرد و روشن ،ت، حققدرتوان  میکه  ردک باجرا م انرباورديتوان  یم

  شاعر نيست: ی اما اين وظيفه
 ،در زير چکش کارگران  چون ميخ هم ،ها را انسانی  همهند سرهای هخوا که می يدگذار بر پيشانی ابلهانی نشان 

 ی را ان حيوانرتيمارگ ی نعرهدر تظاهرات هنگام که آن  ،رود  آسمان بهمحابا  بیت ا خنده ی بگذار قهقهه .سان سازند يک
 .دنشو حسوب میما مردم مکه د شنوي می

  :زند اشرافيت فرياد می ی گذشتهبر جای مانده از های ناتوان  زبالهخطاب به
افراد  .يدانفرمانبرداری بازگرد بهگله را دشوار نخواهد بود که برای شما  .يريت کنيددم ارد دا رویصبر کنيد و  

ياد  به .ندانبرس شان زنجيرهای بهخود را زيرا در آنان نيازی فطری وجود دارد که  ،مانند هميشه برده می ی مردم عامه
ً  داشته باشيد که جانِ    شناسد. ی اضطراب را می حمله جمعيت صرفا

 که یمرا ،داند ها را ناگزير می ارزش ی يابی مجدد همه ارزش ،در توافق کامل با نيچه نيز دونانزيو
  :دده رخبايد 

انواع دير زمانی که  يی راها ی ارزش يد تا همهآ می ، اومقدر ساخته است راقيصر جديد روم ی  سلطه طبيعتْ 
متصل آينده  بهما را که  بنا کنداو تواناست که پلی آرمانی  .دگرگون سازد يابزدايد ، اند هکرد شان تصديقها  آموزه

جدا و پُر شورشان مطلوب  ی ها را از سلطه آن از پرتگاه ژرفی که شان يیاهن رگذا ی انواع ممتازْ  همهو  ،زدسا می
  اند. ه است را مرهون اين پلدردک

 های (نقل قول »رحم نيرومند و بی ،خوش اندام ،پرشور« ،رومی يک اشرافی است اين قيصر جديدِ 
  .)است 1900سال  ،Jizn نجيز ی ی هفت نشريه شماره ازبرگرفته ، کرايناوای  از مقاله دونانزيو

 اين حيوان« .نيچه تميز داد انسانِ /دشوار بتوان از فرا ،که ظاهری وحشی داردرا اين موجودی 
چه برای  دهد: آن آن را می هرچيزی ارزِش  انسان و به بنابر اصطالح نيچه بهاست که  ،»آزمند و اشرافی

  است. رخير يا ش خودِی خودْ  به ،بار است زيان مفيد يا او
 ،بينی شده بود چه پيش از آن سیرراين بکه  رو آن تر از بيش ،يمگيری کن زمان آن فرارسيده که نتيجه

های  از خالقيتجامع آشکار است که هيچ ادعايی نداريم که اين نقدی  .ستميده ااطول انج هبيشتر ب
ی  در چارچوب چند مقالهچنين چيزی  .استفلسفه  و شاعرِ  ،شعر فيلسوفِ  ی نيچه شدرييفريب فر دل

ً  .ناممکن است ایْ  روزنامه توصيف کنيم را  ای اساس اجتماعیزبانی ساده و شفاف بهخواستيم  می صرفا
عنوان  به های نيچه انديشهقصدم بررسی . دنيا بياورد دهد و آن را بهبم ميدان ساي نيچه که توانسته به

لف ؤم فردیِ های  مشخصهرجوع بهطور عمده با  هد و بوارائه ش مجلدچند که در نبود دستگاهی فلسفی 
لب طکه توجه خاصی را  با آن برخورد کردم اجتماعی یعنوان جريان تر به بلکه بيش ،شدابقابل توضيح 

که  يمتر ناگزير رسد که هرچه بيش نظر می حال سروکار داريم. به با جريان زمانِ ما هم  چراکه ،کند می
را نشان آن  زمينی مناسبات اجتماعی کامالً  پايين بياوريم و اساِس  اش م را از قلل فلسفی و ادبیساي نيچه
ً  ؛دهيم نسبت به دلسوزی و نفرتْ  های ذهنیِ  واکنش همشروط ب و ايدئولوژيک زيرا نگرشی صريحا

از  یی جديد نمونه ]28[ندريوويچآآقای  .انجامد نمی ریخيهيچ  نيچه به ی انديشه اصولِ  ديگرِ  و اتاخالقي
  .دهد ارائه می جيزنهای نشريه  در ستون تن دادن در حد جنون را

 ً که  کشيمبای را از زير خاک بيرون  دشوار نخواهد بود که در آثار حجيم نيچه چند صفحه مطمئنا
ای قرار  شده نييتع شياز پ اصلهرگونه ترسيِم بسا بتواند در خدمت  چه ،ها آن ی مربوطه بستر از خارج

و برای آثار نيچه نيز  ق،يتر مبهم است تا عم که بيش یکل یريدر چارچوب تفسويژه  اين امر به بگيرد؛
  به آلوده شتاب های اروپای غربی آنارشيست. هد بوداخوپذير  امکان ای معترضه سودمند است، به شيوه
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 اخالقِ  لسوفيف: خوردندهم ای  رحمانه تو دهنی بیو  ،دردنشم از خود رانيچه و  دست زدند چنين کاری
اميدواريم  های عجول را پس زد. که در چنته داشت، اين آنارشيست يیها یگستاخ ی با همهاربابان، 

 متفکرِ  تناقضاز  پُر یها نوشته نسبت به ويکردهای ادبی از اين دست رارباشد که  برای خواننده روشن
طورکلی  هاغلب متناقض است و ب نيچهْ های  گويی گزين[چراکه] ؛ ميدان یم ميعق یآلمان ی درگذشته راً ياخ
 ،ای نيچه ی فلسفه بيان روشنراه طبيعی برای  ارائه کرد.توان  میها  ها تفسير برای هريک از آن ده

است  یشمقاله حاضر کوش .ه استدنيا آورد هاست که اين محصول پيچيده را ب ای تحليل پايگاه اجتماعی
نتيجه  پس، .زهرآگين و مسموم است ،اين پايگاه پوسيدهآشکار شد که  .تحليلی از اين نوع ی ارائه برای
زنيم و بم شيرجه ساي درون نيچه با اعتماد کامل به کهخواهند ما را دعوت کنند  می: بگذار هرچقدر اينکه

ً  رادر اين آثار مغرور فردگرايیی  هوای تازه    .تنفس کنيم عميقا
با  ،ينی و انحصارگرايیب کوته های سطحیِ  ها و بدون ترس از مالمت اين درخواست بهاعتناء  بیما 

حاصل خيری ره صاز نا آيا« در انجيل پاسخ گفت: ناتانيلکه ای  به شيوهگوييم  پاسخ می گرايی شک
ی آن  گويند و شاملو هم درباره آن ناصره می شهر نزاره در اسرائيل شمالی که در عربی به[؟ »شود می

جا گذرانده و در کليسای  نآشهری است که مسيح دوران کودکی و نوجوانی خود را  شعری دارد. ظاهراً 
  .]ـ م آن موعظه کرده است

  

  ها: یادداشت
لف ؤم ،رالليبمورخ و خبرنگار ، G.A. Djanchiev (1851-(1900 فيجانچ .ای .جی ]1[

از  او .»اصالحات بزرگعصر « نام به اصالحات طی دوران الکساندر دوم ی ی تاريخچه  کتابی درباره
  .]يادداشت ويراستار روسی[ اقتدار بسياری در محافل ليبرال برخوردار بود

، Vladimir Sergeyevich Solovyov 1900)-(1858 چ سولوويوفيوي ئیير سرگمالدو ]2[
ی  های ليبرال درباره اش با انديشه های دينی و عرفانی خبرنگار و شاعر که برداشت ،فيلسوف شهير

کردگان  موفقيت بسياری در محافل تحصيل سولوويوفی  فلسفهمسائل سياسی و اجتماعی تلفيق شده بود. 
  .]يادداشت ويراستار روسی[ گيری عارفانه داشتند پيش از انقالب داشت که جهت روسیِ 
مان و يکی لرهبر طبقه کارگر آ): Wilhelm Liebknecht )1900-1826 نشتکبويلهم لي ]3[

فعاليت سياسی خود را با مشارکت در جنبش  نشتکبلي .ب سوسيال دموکراتيک آلمانحزگذاران  از بنيان
انگلس در لندن آشنا شد و مريد  و پس از چندين سال مهاجرت با مارکس .آغاز کرد 4881انقالبی سال 

در  ،طبقه کارگر ی تا زمان مرگش از نمايندگان برجسته 1862آلمان در سال  در بازگشت به .ها شد آن
ی  روزنامه 1868در سال  .بود ب دموکراتيکزگذاری ح حتی پيش از بنيان ،جريان مارکسيستی

. اين منتشر شد »روزنامه خلق«با نام  1869که در سال بنيان نهاد زيک پدر الي را» دموکراتيک خلق«
که  ارگان مرکزی حزب را نويس پيش نشتکبلي 1890در سال  .تعطيل شد 7818در سال  روزنامه

نمايندگی مجلس  به نشتکبلي 1874در سال  .کرد هدايت می ،شد تحت همين عنوان در برلين منتشر می
سو با جناح  هم نشتکبلي .نماينده مجلس بود جز مقاطع محدودی تا زمان مرگشْ  انتخاب شد و به گشتايرا

های تجديدنظرطلبانه در درون اين  گرايش ی و يکی از مخالفان برجسته ،چپ سوسيال دموکراسی
  .]يادداشت ويراستار روسی[بود سازمان

شناس   جامعه ،منتقد)، Nicolas K. Mikhailovsky )1904-1842 يلوفسکیئنيکوالس ميخا ]4[
تر  ثير و نفوذ زيادی بر نسل جوانأت .گرايی بود عوام ی پردازان برجسته يکی از نظريه ؛نگار و روزنامه

 (Fatherland سرزمين پدری ی سالنامهنگار نشريه  او روزنامه .قرن نوزدهم داشت 80 ی در دهه
(Annals of the نظريه داروين و « ،»قهرمانان و عوام« ،»؟پيشرفت چيست«آثاری چون  .بود

» غنای روس«نويسندگان برجسته در نشريه  ی ازکي بعد به 1892از سال  .ردرا منتشر ک» االجتماع علم
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Russkoye Bogatstvo وويا دنايا نارواو عضو جنبش  .بود Narodnaya Volya 1890در  .بود 
  .]يادداشت ويراستار روسی[کرد رهبری می امارکسيسم ر ضدمبارزه ايدئولوژيک بر ،اين خانم

ای  روزنامه )،يا اخبار مسکو( Moskovskye Vedomosti دوموستیيسکوفسکيه وم ]5[
 کاتکوف 1887تا  1863و از  1860تا  1855از سال  .بنيان نهاده شد 1756ارتجاعی که در سال 

Katkov تر و  انسجام بيش های ارتجاعیْ  بقيه روزنامهاين روزنامه با تفاوت  .کرد آن را هدايت می
 .گرايی و ملی ،استبداد ،دينی  راست :شعارهايش عبارت بودند از .بود آنتر بودن  عمل و خطرناک شدتِ 

و  طلب) درآمد، رسمی حزب سلطنت ارگان( Gringmut نگموتيگر تحت هدايتِ  1905در سال 
و آشکارا قتل عام  ؛تبديل شد فکران و يهوديان روشن ،کارگران انقالبی گردِ  ستاد منظمی برای پی به

  .]يادداشت ويراستار روسی[کرد را طلب می يهوديان
 1876پطرزبورگ که از سال  ی روزنامه): نوروزگار ( Novoye Vremya ياموره يوُ نو ]6[

ای  کارانه گيری محافظه اين روزنامه موضعآن بود. ويراستار  Souvarine سوارينافت و ي انتشار می
کردگان راديکال  تحصيلو  طبقه کارگر، خشمگين برضد دموکراسی انقالبی یکمپينهمواره و  ؛داشت

که در  بودچون نخ تسبيحی  هم يهوديانْ » گردِ  پی«ويژه  به ،بيگانگان »گردِ  پی« .کرد را هدايت می
خود را با خط سياسی منسجمی  يانوره يوُ نوتوان دنبال کرد.  اين روزنامه میهای اصلی  مقالهسراسر 

 1905طی انقالب . کرد و مد تغييرات کابينه سازگار می زرج با خودرا  درعوضْ  ،ساخت متمايز نمی
و کارگران اعتصابی انقالبيون عليه شديد  اقدامو خواستار داشت افراطی را  نقش جناح راستِ 

  .]يادداشت ويراستار روسی[بود
ارگان مرکزی حزب سوسيال دموکراتيک آلمان که در ، Vorwärts (Forward) پيش به ]7[

 Berliner »ی خلق برلين روزنامه« عنوان ا ب 1883 در سال روزنامهن اي .شد برلين منتشر می
Volksblatt نشتکبليبار با عنوان جاری آن و تحت هدايت ويلهم  . روزنامه نخستينبنيان گذاشته شد، 

 ،نشتکبليتوسط  نخستْ  ،سلف آن .منتشر شد 1890در اکتبر  سخ قانون ضدسوسياليستیفپس از و 
تعطيل  ،قانون ضدسوسياليست اجرای اب1878افت و در سال ي انتشار می پزيکتحت همين عنوان در الي

های  عنوان ارگان اکثريت حزب سوسيال دموکراتيک از تالش به 1914از آغاز جنگ  پيش به  .شد
 ،اين روزنامه .در دست اکثريت باقی مانددر سراسر جنگ اين روزنامه  .کرد جنگ آلمان حمايت می

کمونيست يافته را برضد اتحاد شوروی و حزب  ای شديد و سازمان تبر مبارزهپس از انقالب اک
 .]يادداشت ويراستار روسی[سازماندهی کرد

يکی از  :)غنای روس (Russkoye Bogatstvo Russian Wealth وستوتابوگ کويهروس ]8[
در سال  .شروع شد 1880انتشار آن تحت همين عنوان در  .بود پيش از انقالب ذهای بسيار متنف ماهنامه
سالنامه « Zapiski  Otiétchestvennyeسکیزاپي يهنوتِ  سچ هتياُ  دست کارکنان سابق به 1891

 کويهروسبعد  بخش اين مجله شد و از آن به الهام لوفسکیئميخا 1895در  .افتاد »سرزمين پدری
 Russky يسکیپزاروسکی تحت عنوان  1916از سال اين مجله  .گرايی شد ارگان عوام وستوتابوگ

Zapiski )يادداشت ويراستار [انتشار آن پس از انقالب اکتبر متوقف گرديد .منتشر شد )سالنامه روسی
  .]روسی
جنبش رئاليستی در ادبيات  ی نروژی نماينده ی نويسنده): Kilander )1888-1840 کيالندر ]9[
  .]يادداشت ويراستار روسی[نروژ
 که آن بی ،چون انتشار آثار نيچه در هشت مجلد ،کنيم ارائه نمی اجا منابعی رما در اين ]10[

يادداشت [ستا ای روزنامه ی اندازه سنگينی برای چند مقاله مهمات بی ،جلدهای اضافی آن را بشماريم
  .]تروتسکی
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لف ؤم ،فيلسوف آلمانی از مکتب نئوکانتی): Alois Riehl )1924-1844 ريلآلوئيس  ]11[
يادداشت [ Der Kritizismus Philosophy» نظريه علم و متافيزيک از منظر انتقاد فلسفی«کتاب 

  .]ويراستار روسی
  .شان سفيد باشد شان سياه باشد و اشخاصی که استخوان در عمل اشخاصی که استخوان ]12[
 ينا سوتچينی، M.E. Saltykov Shchedrin درينچسالتيکوف شطنز منثور اثر   ]13[

Sotchiniénia ،جلد 1887، سال سن پطرزبورگ ،VII 318، صفحه.  
ی  درباره[  Troïé v tchastnosti” romane“O romane voobchtché i oی  مقاله ]14[

  دراز تروتسکی، گورکی]،  {يا سه رفيِق} »سه نفرِ « {رماِن} ی دربارهويژه  بهطورکلی و  هرمان ب
  . زبان انگليسی در دسترس نيست که به ،ينا سوتچينی

 ».افراد قوی«احترام برای  :ديذکر شده توجه کن یسندهيمشترک دو نو یژگيو ی بارهدر ]15[
است  يیروين جهينت ني) ایگفته گورک که، به یبخشد (تا زمان یم افراد را به یهرگونه عمل منف یگورک

که حتی  اند  توصيف شدهو با چنان عشقی اين اقدامات چنان خوب  که به دنبال ابراز وجود است.
را تحسين  ها و آن آيد هيجان می آن بهتوصيف قدرت  به  نسبت ،با آن موافق نيست کهرا ای  خواننده

صادق  یکورگپير و بعضی ديگر قهرمانان   Gordiéiev فيِ  وردیگاين در مورد  .کند می
  ].سکیتروتيادداشت [است

تحت  فيلسوف انگليسی که شديداً )، Herbert Spencer )1903-1820 هربرت اسپنسر ]16[
 »داروينيست اجتماعی«او را  ،مورخ Richard Hofstadter استادترِ  هوفد ارريچ .ثير داروين بودأت

گير دستگاهی فرا د،ش انتخاب طبيعی داروين محسوب میکامل چه اصول ت براساس آن اسپنسر .نامد می
صورت انتخاب  شناختی همتای خود را به او فرض کرد که انتخاب طبيعی در قلمروی زيست .پرداخت

ارتجاعی دفاع  براساس اين ساختار متافيزيکی از مواضع شديداً  .اجتماعی دارد یطبيعی در قلمرو
فقرا و طبقه کارگر را نقض اصل انتخاب  فقيرِ  تيکاهش وضع یبرااجتماعی هرگونه تالش  .کرد می
 آميز تحريفنظريه  .کار برد را به »بقای اصلح«او نخستين کسی است که اصطالح  دانست. یم یعيطب
ويژه در ميان  به ،پيدا کردای  گسترده شنوندگان نوزدهمْ  ی در اواخر سدهاز تئوری تکامل داروين، او 

بود » آمريکای اصلح ،آمريکای ثروتمندتر«ت متحده که شعارشان های دزد در اياال جديد بارون ی طبقه
مخالفت با  یبرا یشمال یکايدر سراسر اروپا و آمر اسپنسر یها استدالل .[و البته هنوز هم هست ـ م]

گرچه امروزه  گرفت. میمورد استفاده قرار  یو قانون رفاه اجتماعای  يابی اتحاديه درجهت تشکلتالش 
فکر اروپايی  نوزدهم يگانه روشن ی های پايانی سده در دههاو  ، اماخواند را نمی اسپنسرديگر کسی آثار 

ز اهميت معاصرتری ايادداشت اصلی توسط ويراستار روسی بازنويسی شد تا تفسير [بسيار مشهور بود
  .]ارائه کند اسپنسر
گرفت و  پيوسته از خدمات دهقانان بهره می که قرون وسطی لردِ ای بين  که مقايسه جالب است ]17[

بارون يعنی: [» ريتربورا«داشته باشيم.  ”Raubritter“» ريتربورا«فئودالی يا  ی جامعه »انسانِ /فرا«
هايی که  نظر از محدوديت ديد که صرف شخصيتی که در آلمان قرون وسطی خود را آزاد میو  ،دزد

 .آور است شرم ]معمولی[مار ثاست« مدعی بود که:، غارت کند ]کرد و رسوم مربوطه قانون اعمال می
  ؟[يادداشت تروتسکی]استهمين انسان /که فرا مگر نه اين ،»ندا گران بهترين در ميان غارت ها آن

نويسنده آلمانی که آثار سطحی و گرچه )، Max Nordau )1923-1849 مکس نوردو ]18[
 )1893تا  1892( انحطاط )،1885( پارادوکس :مشهورترين کارهايش عبارتند از .کرد میجذابی توليد 

دنيا  همجارستان بای از يهوديان اصيل در  گرچه در خانواده ).1883( دروغ مرسوم فرهنگ انسانو 
 ی پرونده ،با اين حال .طور کامل جذب فرهنگ آلمانی شد هآلمان مهاجرت کرد و ب در جوانی به ،آمد

آن زمان خود را تا چنان که بر بسياری از ديگر يهوديانی که  هم ،ثير عميقی بر او گذاشتأت دريفوس
تئودور ونيسم پيوست و در کنار هيصنهضت  او به .ثيری داشتأت چنين ،گرفتند اروپايی در نظر می
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 نيز عمر خود را و بقيه صهيونيستی کمک کرد نهضتدر بنيان نهادن  Theodore Herzl هرتسل
  ].يادداشت ويراستار روسی با تصحيحات[کردنهضت صرف مشارکت در اين 

 بس دوال تس اِ واهَ های فرانسوی  زبان روسی از واژه اصلی به ی در مقالهسکی وتتر ]19[
“hausse” et de la “baisse ترجمه شده است. »تر پست«و  »واالتر«جا به استفاده کرده که در اين  

 ؛انگليسی گرای نويسنده و اخالقی): Samuel Smiles )1904-1812 ساموئل اسمايلز ]20[
را نوعی معنای اخالقيات او  که به ؛وظيفه و بودن مقتصد ،منش ،ياری خود :از ندعنوان کارهايش عبارت

بخش بسياری از زندگی  های الهام مثالشود، و  عرضه می خام او برای بهبود فرد ی فلسفه .رساند می
   [يادداشت ويراستار روسی].ديکش میتصوير  بهرا نيز  گران مخترعين و صنعت

 ،حقوقدان و فيلسوف انگليسی ):Jeremy Bentham )1832 -1746 امهجرمی بنت ]21[
 ممکنِ  ترين شمارِ  ترين خير برای بيش ش بيشا ای که اصل اخالقی آموزه ؛باوری گذار مکتب فايده بنيان
با  تواند] [می که یتقاد رسيد که در سياست تنها صورت حکومتعاين ا درنتيجه به امهبنت .هاست نانسا
خواه مشروط (حکومت پادشاهی  .اکثريت استمبنای خواست بر  ِدموکراسی ،باشدباوری سازگار  فايده

{قرار  عنوان خودکامگی ديده شده و در تقابل با طبيعت انسان فرمانروايی اقليت است و به )مطلقيا 
  [يادداشت ويراستار روسی].}گيرد می

 ساختِ  سوءاستفاده در مديريت شرکتی که متولیِ  آنْ  علت محاکماتی است که  اشاره به :پاناما ]22[
طی اين محاکمه بسياری  .کند میاقيانوس آرام وصل  اقيانوس اطلس را به . اين کانالکانال پاناما بود

 شده آشکار شد و تعدادی از وزرا و نمايندگان پارلمان که در مطبوعات شناخته ناک وحشتجزئيات 
د برای هرنوع افتضاح سياسی نام مشترکی ش »پاناما« ترتيب، بدين شدند. آبرو] [و بی تضعيف ،بودند

  . [يادداشت ويراستار روسی]}يا اجتماعی{
 ی افسر جوان توپخانه ،Alfred Dreyfus آلفرد دريفوس، 1894در  :پرونده دريفوس ]23[

شد که اسرار نظامی فرانسه را  خيانت محکوم شد و ادعا می لزاسی بهآ/يهودی ی فرانسوی از شجره
ردی سرگُ عليه دوسال بعد مدارکی  .شد شيطان ی جزيره تبعيدگاه حبس ابد در دشمن داده و محکوم به به

و او آشکار شد  Ferdinand Walsin Esterhazy فردينا والسين استرحازینام  هدر ارتش فرانسه ب
برضد استرحازی را که  یمدارک نظامیْ  ی افسران عالی رتبه ،با وجود اين .شناخته شدمجرم واقعی 

 درحالیاين  ؛با محاکمه کوتاهی تبرئه شدآن دنبال  استرحازی به، و نتيجه اين شد پنهان کردند ،بود
دريفوس و پوشش آن موجب  ی که اتهامات جديدی برضد دريفوس ادعا شد. چارچوب پرونده بود 

 دو پاره به 1900و اوايل دهه  1890گرديد که حيات سياسی فرانسه را در دهه   افتضاحی سياسی
طلبان و  دريفوس بخشی از تالشی از سوی سلطنت ی بود که پرونده اينمدارک حاکی از  .کرد [تقسيم]

برائت دريفوس  .بود اعتبار کردن جمهوری نژادپرستان در درون و بيرون نظاميان فرانسه برای بی
 .شد چنين در جنبش سوسياليستی همو  ،ترين عناصر ليبرال و دموکرات موضوعی جنجالی در ميان بيش

 رهبر سوسياليستِ  Jean Jaures ژان ژوره ،نويسنده  Emile Zola اميل زوالیِ های  در پرتو تالش
د و نپاريس برگرداند شيطان به ی از جزيره 1899در سال را دريفوس  ،گران و ديگر کنش فرانسه

 وانظامی  ی درجه کامل از خطاها تبرئه نشد و  طور هباگرچه او  سازمان يافت.محاکمه جديدی برای او 
جناياتی را آشکار ساخت که شماری از  جديد دريفوسْ  ی محاکمهاما  ،گرداندندنباز  1906تا سال  را

 ً درگير بودند و فساد هيوالوحش بورژوا و نمايندگان  ،در آن مقامات بسيار باالی جمهوری شخصا
  ].همراه برخی اصالحات يادداشت ويراستار روسی به[را نيز آشکار کرد سياسی بورژوايی در مجلس

 در کابينه خدمت کرديا مدار ايتاليايی که  سياست: Francesco Crispi یپيسرک فرانچسکو  ]24[
اگرچه حيات . 1896تا  1893از  و 1891تا  7818عنوان نخست وزير در چندين دولت از سال  يا بهو

. طلبی تغيير موضع داده است سلطنت که به نمودبعدها اعالم  ،سياسی خود را در جناح چپ آغاز کرد
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[يادداشت های بزرگ ايتاليا همراه شد ای از سوءاستفاده در بانک های مفتحضانه با افشاگری نامش
  .ويراستار روسی]

 نيهگارای که آقای  همان شيوه دفاع خويش به در خواستِ  Plevako اکوو هپلدانيم آيا آقای  نمی ]25[
Garnier  گوتهاز Goethe  ْنتوفوماماگر  .يا نه کند میاز نيچه دفاع  ،دفاع کرد در شهادت خود 

Mamontov ، ِفاست Faust اگر قرار بود که او نقش فت، ر آيا چيزی از دست می، روسی باشد
و  واکو پله بهيادداشت بعدی در ارجاع  به ؛سکیتيادداشت ترو[ ؟کرد میانسان مسکويی را ايفا /فرا

  .]مراجعه کنيد مامانتوف
مدافع  ،Savva Ivanovich Mamontov مامانتوف ساوا ايوانويچ :نتوفومام ی حماسه ]26[

يکی از  نتوفومام .در مسکو رخ داد 1900اختالس مشهوری بود که در سال  ی برجسته در محاکمه
 نگلسکا/آرخياراسالوال/مسکوآهن  س راهأو در ر ،صاحبان صنايع برجسته در روسيه بود

Moscow-Yaroslaval-Archangelsk او متهم  .آهن بود در واقع رئيس اين راه . اوقرار داشت
 واکو ر پلهودف  ،وکيل مدافع او حقوقدان معروف روسی .ه بودجعل و اختالس ده ميليون روبل شد به

Fedor Plevako  ِطوری که  به ،خوبی مورد استفاده قرار گرفت زبانزد او به بود که مهارت سخنوری
  ].يادداشت ويراستار روسیی  [گسترش يافتهی متهمين در دادگاه تبرئه شدند همه

 ،نگار روزنامه ،شاعر): Gabriele D'Annunzio )1938-1863 نانزيواگابريل د ]27[
 ی از اوايل حرفه. او باک ايتاليايی بود مدار و شخصيت بی سياست ،نويس نمايشنامه ،نويس رمان
 جنبشی ؛ايتاليا شد ]ادریاصطالح م [بههای  سرزمينالحاق مشتاق جنبش  هوادارانش يکی از ا کاری

قرار  یبراخواست بورژوازی جديد ايتاليا  گر  بيانگرايان افراطی که  طلبان و ملی از توسعه [متشکل]
بعدها معلوم شد که  بود. یستياليامپر یقدرت اصل کيعنوان  به يیاروپا یها قدرت ريدر کنار سا گرفتن

بنيتو عنوان سلف  به نانزيودا بعدها چراکه ؛ه استبود پيامبرگونه نانزيوادسکی از تتوصيف ترو
 چنينمه ، وهای جنگ اول جهانی و جنبش فاشيستی در سال Benito Mussolini نیيلوموس
ی  دولت فاشيست ايتاليا را تولد دوباره نانزيوادپيروی از  به لينیوموس .معروف شد ،پس از آن های  سال

  دانست. امپراتوری روم می
طی ): Yevgeny Soloviev )1905-1866 فيسولوو یوگنينام مستعار منتقد ادبی  ]28[

ی مسائل اجتماعی و  درباره )معنی زندگی به( جيزنمقاالتی در نشريه ادبی ، 1890تا  1870های  سال
  کرد. می ادبی منتشر


