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نیچه ! آن هم چه انسانی، چه کتابی، چه عنوانی: فزایداکند با ابراز شگفتی بی آدم هوس می. انسان اینک :اکسه اومو

هایش در این زمینه شهرت  مِ تیزی دارد و کشفتخابِ عنوان هم شَکه در فنِ انواعِ تبلیغ بسیار بااستعداد است، در ان

یی که او با  ضر آیا ما هنوز به معانیِ نهفتهولی در موردِ عنوانِ کتابِ حا. کرده است االمثل پید یافته و حتا حالتِ ضرب

یتِ الزم برخورداریم؟ در نظر داشته، از حساس اینک انسانکردنِ  توصیف« (نویسانه نامه خودزندگی)اتوبیوگرافیک »

 ؟گونه چهچرا و . ی نبوغ است چون گویای جانِ کالمِ نیچه است راستی نشانه انتخابِ این عنوان به

ها، و حتا،  ها زیرِ قلم آلمانی وقت گونه که خیلی ، همان(۵: ۶۱یوحنا، )قولی است از انجیل  نخست نقل ،«اکسه اومو»

اگر این عبارت را به . شود ی پاستورهای لوتری، دیده می ه، این پسر و نوادهگویانه، نزدِ خداناباوری چون نیچ تناقض

صورت عبارتی است حاضرآماده و قراردادی، با  دراین. «هم آن آدم این»: شود اش می اش بازگردانیم معنی اصلِ التینی

هنگ مسیحی یا آمیزی که یک فر های تقدس و فورمول کتاب مقدسآمیز به  چشم یا حتا عنایتی تحسین گوشه

کننده و  اما نیچه آگاهانه و عامدانه نیتی کفرآمیز، پارودیک، آبروریزانه، تحریک. کند شده از آن برداشت می مسیحی

چه بسا بشود گفت که این عنوان . چندپهلو و چند معنا دارد هرحال منظوری یا به. زننده دارد ازلحاظِ فلسفی آسیب

داند یا  زمانِ نگارشِ این اثر، هرکسی می ،۶۱۱۱زیرا، در سال . ادقانه باشدازآن چندریخت است که بتواند ص بیش

بایستی بداند که کالمِ یادشده را پونس پیالت، حاکمِ رومیِ اورشلیم، هنگامی بر زبان آورد که یهودیان خشمگین و 

ند تا او را محاکمه و معدوم اش بودند به آنان معرفی ک کرده او را واداشتند کسی را که به دنبال ی مردمِ شورش گله

من این آدم معمولی را به : گرانه است کالمِ پیالت نخست فقط نشان. را« پادشاهِ یهودیان»یعنی عیسای ناصری . کنند

. آید داند، که این خود جُرمی سیاسی و دینی به شمار می دهم، هرچند خودش را پادشاهِ یهودیان می شما نشان می

جا بر  اش در این در معنای مطلق« (مرد، آدمِ معمولی)انسان، »ی  توان پذیرفت که کلمه سرانجام این را هم می

گناه است و نه مقصر، که پیالت او را به دست یهودیان  ی که نه بی«این هم آن مرد»: طرفیِ اخالقی داللت دارد بی

چ دشمنی شخصی با او ندارد از کاری پست به صلیب بکشند؛ اما پیالت که هی دهد تا محاکمه و به عنوان گناه می

 (.۷۲:۷۲انجیل متی، )« شوید دست می»ارتکابِ این عمل 

کند که  کند، اعالم می کارگرفتنِ این کالم چیست؟ او با این عبارت خودش را معرفی می از دوباره به اما منظورِ نیچه

گذارِ دین، پیامبری که  بنیانگذارد، یعنی به جای یک  یک آدم معمولی است و بس و خودش را به جای مسیح می

کند که فقط یک  حال، درست مانند پیالت اعالم می ی دورانِ نوینی برای بشریت بوده است؛ ولی نیچه درعین گشاینده

دانی فقط  پس این خودهمان. یهودیان و یا قیصر جا بزند خدا، پادشاهِ آدمِ معمولی است و قصد ندارد خودش را

گذارِ دین،  خواهد بنیان نیچه نمی: ی یک خیاالتی نیست بلکه جایگزینی هم هستکاری از سو کفرگویی و غصب

دهد این نقش با پسرِ انسان،  قدیس، و مطمئناً، یک مصلوبِ آتی باشد؛ اگر هم قرار باشد نقشی برگزیند ترجیح می

گفتار،  پیش.)دلقک باشد دهد یک ساتیر یا چنان که در عنوان کتاب آمده، اشتباه گرفته نشود، یعنی نیچه ترجیح می

پیش از زندگيِ انسان . كند و دو تكه مي شکند میتاريخ بشريت را » کند که او اعالم می(. ۶و بخش چهار بند  ،۷بند



که یک مسیح موعود باشد  کند که او بیش از آن اما بادقت تصریح می(. ۱بخش چهار، بند ) «پس از او، زندگيِ انسان او

هایی که باید  ، ارزش«ها ی ارزش سرشت همه  تبدیلِ»کند،  نهاد می های نو پیش ارزش تکه به بشری انسانی است

 .«پنجم “انجیل”» یک: مانند مسیح، اما پس از او، علیه او. گردد« مسیحیت»ی  سالههای دوهزار جایگزینِ ارزش

یقین نه با موعظه،  کند؟ به میل میپیشنهاد یا تح گونه چهی و زیروروکننده را ی ی ریشه یچه این ارزیابیِ دوبارهن اما

کردنِ خویش، با  نه، بلکه فقط با معرفی. های فلسفی و مذهبی استدالل، یا تالش برای متقاعدکردن از راهِ برهان

ساختنِ کردن است، آشکار معرفی به معنی گفتار نیست، بلکه خود را نمودن و معرفی. نمودنِ خویش، همین و بس

جا نیز به قول معروف  این. ها ها و ارزیابی ها، داوری ی از یک منش، از مذاق و سلیقهی یت، نمونهشکلِ روا  یک نمونه، به

را به معنای منفی و مخدوش آن داشتیم، اینک با « واگنر( قضیه)مورد »گونه که  سروکار داریم، همان «مورد»با یک 

ن یک الگو، نیچه واردِ سنّتِ چو هم« موردِ نیچه» ساختنِ با برجسته. شویم برانگیزِ آن آشنا می معنای مثبت و تحسین

 گرایانی مانندِ اخالق. شود که محورش نمونه، مثال، سیما و خصائلِ افرادِ پایبند به آن اخالق است یک اخالق می

و اُتو اما نیچه با چرخشِ خاصی که در نوعِ اعترافات  .برویر، مولیر، سالوست، تاسید، پلوتارک، و دیگران تئوفراست، لَه

با دوری  اینک انسانگرا در  ق ی فیلسوفِ اخال نیچه. سازد ها متمایز می شدت از آن کند، خود را به پُرتره ایجاد می

های  اش و هم از برخی کتاب مند و استداللی، خود را هم از همتایانِ پیشین گرایانه، نظام جستن از تشریحِ اصول

ام را برای خودم  زندگی»: کند کردنِ خودش معرفی می خود را با حکایت او در این کتاب. سازد اش متمایز می قبلی

نیست یا تقریباً نیست، اتفاقاً صفتِ ( نویسی نامه خودزندگی)اش اوتوبیوگرافیک  اما هدف(. گفتار پیش)« کنم حکایت می

چند حکایتِ کوچک هم  اینک انسان. است! ، البته به معنای مجازی کلمه«نویسی نامه قدیس»تر دراین مورد،  مناسب

، یا توصیفِ یک «داستانِ زندگی من»بدانیم یا  (curriculum vitae) نامه پیشینهدارد، اما بیهوده است اگر آن را  بر در

ی ی نامه ،یا مدح(زندگیِ من ، یا هیوم وها نامه نظیرِ افالتون و)ها و عالئمِ تحول آن،  مسیرِ فکری همراه با مراحل، تاریخ

از  سوی گور خاطراتِ آنروسو، یا  یها وخیال  خوابیا  اعترافاتمثل )ی اعترافاتی همراه با توجیهات شخصی، یعن

واره و جنجالی یا برعکس  ی قصهی نامه ، یا سرگذشت(از آگوستین اعترافات)و گرَوشِ دینی   یا دفاعیه( شاتوبریان

نامه خواندن را،  ناقص که عالقمندان به زندگی صورتی  بهکند اما  اش یاد می نیچه از زندگی. جویانه خودستایانه و منفعت

این نکته را باید دانست و گفت که اگر نیچه آثارِ . کند گردند، مأیوس می که به دنبالِ مطالبِ نامنتظره و بامزه می

د دارد گذشته چندان پنهان قص ی نهی گونه روست که به  شمرد از آن ترتیبِ زمانی برمی  ی پیشینِ خود را به منتشرشده

های خود و روندِ تحولِ خویش، با بازنگری گذشته، مقاصدی را نسبت دهد که  و تاریخ را بازنویسی کند، به کتاب

گفتارهایی پس از پایانِ هر اثر،  نیچه در نوشتنِ پیش. هاست ی آن کننده یبذها نیز تک اند و رویدادها و نوشته نداشته

اینک  سابقه دارد و این کار را در( یا مداحانه)ها با هدفی تبلیغی  گونه بازسازی در این ،زایشِ تراژدی گفتارِ ویژه پیش به
 .دهد دلبخواهانه گسترش می انسان

اش، آداب، منش، غرایز،  گرا که خود و زندگی چه ژانری است؟ این کتاب روایتی است از یک اخالق اینک انسانپس 

های دیگرگونه  ن نمونه و سرمشقی از ارزشچو همی برخوردش، را ها، شیوها ها، ارزش ، واکنشردیهای ف ویژگی

 .بالد خود می کننده و سالم، بر بخش، تصدیق هایی نجات ها چونان ارزش کند و از داشتن آن معرفی می

هرچند وی معنای عامِ چنین مضمونی را مردود . کند ی نیچه صدق می ، آری این مضمون دربارهاگر اخالق یک

 او هر. تر دوپهلوست توجیح کند، که کم شناس روان دهد خود را با صفتِ رای مرزبندی با آن ترجیح میشمارد و ب می

تشخیص دهد که  تبارشناس مثابه تواند به ، کسی که می۶«کند آزمایی می گُرده»داند که  گر کسی می فت را داللتدو ص

                                                 

چنین گفت ی این اصطالح در  به توضیحِ خوبِ داریوش آشوری درباره. نک آزمایی، آزمایی یا قلوه ی مفهومِ گرده ـ درباره۶
 . ۲۱۷. ، صزردشت



های خاصی از خواستن،  ها و گونه حوالِ عاطفی، شوردر یک رفتار، داوری یا ارزش، چه غرایز، امیال، حالِ جسمانی، ا

کند که  روی میخود شوپنهاور از سنتی قدیمی پی از این لحاظ نیچه نیز مانند استادِ. ناخودآگاهانه در کار اند

گ، چنین لیشتنبر روشفوکو، شامفور، هم ویژه لَه گرایان فرانسوی به ی اخالق برویر، و همه اش آثارِ مونتنی، لَه شناسه

 .کند یاد می« شناسانِ ژرف روان»عنوان   ها به استندال، شکسپیر و داستایوفسکی است که نیچه از آن

کند زندگی خود را به  شناس معرفی و بررسی می گرا ـ روان عنوان اخالق  اما باید دید این کسی که نویسنده او را به

رد که کسانی چون آگوستین، روسو، یا بعدها تردید وی همان منظوری را ندا بی. کند چه منظوری حکایت می

گونه مماشاتِ خودشیفته، نوستالژی یا  ، هیچاینک انساندر . اند شاتوبریان، پروست، ژید، یا حتا جویس، داشته

که در نزدِ مونتنی، هدفی عملی و هنوز  چنان برعکس، در این اثر، هم. رفته وجود ندارد وجوی زمانِ ازدست جست

یا به عبارت . ایطِ زندگیها با تغییردادنِ شر تغییردادن ارزش: اش کرد توان چنین خالصه هست که می« گرایانه اخالق»

گیرد و عنوانِ فرعی  ی بسیار معروفی که نیچه از پیندار وام می بنا به گفته« هستیم چه آنشدن به  تبدیل»: دیگر

. های فردی در میان است استِ تغییرِ آداب و ارزشنیتِ نیچه بسیار اخالقی است چراکه خو. دهد کتابِ خود قرار می

شدن برای تغییرکردن  اگر مسئله تبدیل: اما این عبارت، با تناقضی نزدیک به تضاد، بیانگرِ چیزی بیش از این است

بود  ارزد؟ اگر چنین اش می ، آیا دیگر چنین تغییری به زحمت«هست»است، و انسان پیشاپیش همانی که باید بشود 

 مدِ سخنِ خود وفادار است، این است که ماآ پیشنهادِ نیچه، که به پی وکار داشتیم، اماط با بالغتی توخالی سرما فق

این چه  آننیستیم و از هر  چه آناز هر ( «شدن»)پس از برکندنِ خود ( «هست»)ی واقعیت  باید با کشفِ دوباره

ی  شده رانده و فراموش انسان باید از توّهم به واقعیتِ واپسکه  پوشاند، دوباره خود شویم، خالصه این واقعیت را فرومی

 .کننده شود گو و تصدیق خویش گذر کند و دوباره خودش گردد، یعنی واقعی، سالم و آری

فرق دارد و از سخن ( از افالتون تا شوپنهاور، یا از ارسطو تا کانت)با آثارِ اخالقی یا تربیتی  اینک انسان حال، بااین

را که با شماری از مکاتبِ کهن شهرت یافته بود  اخالقِ نمونهپرهیزد تا سنّتِ  می parénétique منبرِ اخالقی اقناعی یا

( و پس از او روسو و لوهمُوند)کند که پلوتارک  ی معرفی میی نیچه خودش را به همان شیوه: به عبارت دیگر. بازیابد

ی که تویسیدید یا سالوست عواملِ مسببِ رفتارِ مشاهیر و ی شیوه  انه همبکردند؛ یا  های مشهور را بازگو می زندگیِ آدم

رغمِ  به)کند نه مسیح است  جا معرفی می ی که نیچه در این«مشهور»با این تفاوت که آدمِ . دادند مردمان را نشان می

زندگیِ یادآورِ  تر بیشه هم با لحنی ک  نه کاتون، نه پریکلس یا حتا کاتیلینا، بلکه خودِ نیچه است، آن( عنوانِ کتاب
( avatar)نیست بلکه یک آواتار « زندگیِ نیچه»، اینک انسان. ژان ژاک روسو اعترافاتِِ استندال است تا هانری بروالر

 .است ۷خاطراتِ خودبینانهی از ی ی نیچهی شیوه به

یا  ichآلمانی به )یش خود یا خو ،egoمفهومِ خودبینی، خودخواهی، خودمحوری؟ نیچه آگاهانه و قاطعانه پایِ 

Selbst) ویژه از روسو به بعد، معصومانه و  که در ادبیات، به)گری  این اخالل. کند ی فلسفه و اخالق باز می را به عرصه

های کتاب  شده برای فصل های انتخاب در نزد نیچه معنایی حاکی از شور وشعف دارد که در عنوان( پاافتاده است پیش

چرا چنین : دهد ها ضمیر اول شخصِ مؤلف با سماجت و مزاحمت خود را نشان می ه در آنخورد ک نیز به چشم می

. دارانه توجه کنیم گرانه و جانب به عباراتِ ستایش... نویسم های چنین خوبی می ام، چرا کتاب ام، چرا چنین زیرک فرزانه

و « گیرد ژست می»و نیچه اگر هم  داده نیست، ی خشک و عبوس و عصاقورتدادنی در این کار باشد، درس اگر درس

ولی از نیمرخ  مونتنی خودش را شبیه خود»: گفت روسو می .کند ارائه می خوب یی  ، نمونه«کشد خود را به رخ می»

او از این : خرسند نیست« من»ی  یا خودمحورانه  نیچه فقط به ابراز وجود خود و کاربردِ تنهامدارانه. «کند نقاشی می

آمیز،  دارد، و با خودارضاییِ شوخی اش دست برنمی کردن آید، از او خرسند است و از اعالم اش می خوش« من»

                                                 

 .الکتابی از استند عنوان Souvenirs d’égotismeـ ۶



، که آگاهانه و عمدی است، و تا مرزِ خودنماییِ ابلهانه، راحتی وجدان، پُرادعاییِ آزارنده یا   دار، گستاخانه خنده

این را به حساب !( نگیِ حوصله یا حسادتاز روی ت)چه بسا کسانی . بالد د، به خود میرو خود، پیش می افتخاربه

ی اخالقِ مسیحی یعنی اصلِ عذاب  اما نیچه فقط با اصلِ زاهدانه. بینی یا حتا پارانویای خفیف بگذارند حودبزرگ

. شناسد و سرشاری سر از پا نمی ۲، و در دلگشایی(۶۱، بخش دوم، بند تبارشناسیِ اخالق)کند  وجدان مقابله می

قول معروف امر بر خودش هم مشتبه   کردن هم هست اما نیچه به جا بازیِ نقاب و ماسک و ردگم گمان، در این بی

گرفتنِ   گرفتنِ انتقادی، نگاهِ تفننی و دلسوزانه یا فاصله دار است با شوخی، یعنی فاصله او که اهل طنزِ نیش: شود می

او خودش را . او را با فروید یا هاینه مقایسه کنیم ظرن  این ی چندانی ندارد ــ کافی است از آمیز از خود، میانه تمسخر

توانیم بکنیم جز  ی که ما کاری نمیی منشی ، با چنان کلبییی هگیرد، منتها با چنان افراطِ علنی و عامدان جدی می

های  دار است در قیاس و تقابل با حرف راستی گفتاری خنده هی جدی بخندیم، که ب که با او به این مضحکه این

. «انگیر است من نفرت»که  و باورشان به این« مسیحی»گرایانِ  ی اخالق آمیز، شرمگینانه و غمگینانه روتنانه، تقصیرف

من  :گوید ، می(ها زبان ها و نیش ، مَثَلها غروب بت)نیچه از این حرف بیزار است و با دورریختنِ تعارف و فروتنی 

را، به معنایی که ماکیاول و  تنی است که نخستین فضیلتداش منِ نیچه چنان برای او دوست. بخش است لذت

داند، یعنی  می« از خود خشنودبودن»داده بودند و نیچه هم از آنان وام گرفته، ( دستی چیره) virtùی  استندال به کلمه

نیچه . دکن چرکینی، تصدیق و تأیید می های زندگی را، بدون عذاب وجدان و دل ی غریزه کسی که واقعیتِ خودخواهانه

. تنها یک چیز الزم است، که انسان به رضایت و خشنودی از خویش دست یابد: نویسد کردنِ انجیل می با مضحکه

که عذاب وجدان و  آن به چنین حالتی دست یافته بی اینک انسانرسد که نیچه در  به نظر می. ۲(۷۹۲؛ بند دانش شاد)

 ...چرکینی او را تهدید کند ی دل سوءهاضمه

معیّن « خودخواهی»گردِ همین نقشِ مهمی که برای من و  بر اینک انسانیِ ی های اصلیِ نیچه مایه از درونری شما

این باور است که  بر( افالتونی و مسیحی)نیچه با درنظرگرفتنِ تمامی سنتِ اخالقی غرب . گیرد شده، شکل می

آن  فشای خودخواهی و توّهم من، تعریف کند، و برمثابه امری مبتنی بر نفیِ من و ا  ی اخالقیات را به تواند همه می

، با اخالقِ احترام به همنوع، ترحّم، (نامد می« اخالق»که بدون تمایزِ دیگری آن را )را « اخالقِ مسیحی»است تا 

خواهی  داشت، و بنایراین با فروکاستنِ تصدیقِ خویش و خویشتن چشم غمگساری با دیگران و با ضعیفان، عشقِ بی

                                                 

، (دلی و با دوطیفِ معناییِ روشنی، صفا، آرامش؛ و سرخوشی و و زنده Heiterی  از ریشه) Heiterkeitی آلمانی  ـ برای واژه۶

مترجمانِ فرانسوی گاه . دست با همین معنای مضاعف چه در فارسی و در چه فرانسوی دشوار است یافتنِ معادلی دقیق و یک

 gaîté« نشاطِ روحی»، گاه sérénité« آرامش و صفای خاطر»و گاه  Gaîté sereine« فاشادی و نشاط ِآرام و باص»آن را 

d’esprit  شنگولی، ملنگی خویی، طبعی، خوش  خوش»و گاهی نیز »belle humeur در چند کتابِ موجود از آثارِ . اند ترجمه کرده

وجویی طوالنی مرا به این باور  جست. اند ه کردهترجم« شادی و صفا»، «گی سرزنده»، «شادی»نیچه به فارسی، این کلمه را 

باشد، که از هر دو معنای « رامشِ جان»یا « رامش»و « دلگشایی»تواند  ترین برابرهای فارسیِ این مفهوم می رسانده که نزدیک

یقاییِ نیچه از هایی در موسیقیِ ایرانی هم هستند با منظورِ موس برخوردارند و درضمن چون نامِ گوشه خاطر شادی و آرامشِ

 .خوانی دارند تر هم کاربردِ این مفهوم بیش

. در ایران منتشر شده است( ، انتشارات جامی،۶۲۲۲چاپِ اول، )« حکمت شادان»ی فارسی این کتاب نیچه، با نامِ  ـ ترجمه۶

های  ، به استثنای ترجمهام جا که من دیده ی نیچه، تا آن شده ی آثارِ به فارسی ترجمه چون تقریباً همه این ترجمه نیز هم

پُر از خطا و بدفهمی  (که بگذریم که به نظر من نیاز به ویرایشی دوباره دارد فراسوی نیک وبدی  از ترجمه)داریوش آشوری 

کسی که از خودناراضی و ناخشنود است همیشه در : نویسد ی عبارت باال می در این بند از کتابِ یادشده، نیچه در دنباله. است

هایی که همیشه ازخودراضی و خشنودند،  آن»: ی فارسی تبدیل شده است به اما این جمله در ترجمه. گیری است قامپیِ انت

 !«اند که انتقام بگیرند همیشه آماده



مثابه جوهر، هویت یا سرشتی ثابت،    که برعکس برای نیچه، واقعیت همان من است، من نه درصورتی. بشماردهمسان 

مثابه   به  ها، منافع، و خالصه اراده ثباتِ و متغیرِ رانه گریِ بی  ی سلطه ، عرصه۵که به عنوانِ جایگاه، آوردگاه، داوگاه بل

پیِ تصدیقِ و تحمیل خویش بر  در (ی فروید مواضعِ روان در نظریه همسان با نقشِ)محل و هدفِ ستیزِ عواطفی که 

ازخودگذشتگی، انکارِ عواطف، نفی « فضائلِ»ی  عوض، نیچه به همهنتیجه و دردر .اند و تضمینِ توانایی خویش دیگر یک

وی،  نگرد زیرا در برداشتِ کند، به چشمِ اوهام می اخالق، توصیه می»که  خویش و نفیِ خودخواهی، چنان

ی که فالن حالت عاطفی برای چیرگی بر ی ی نیست جز یک کنشِ عاطفی و شیوهازخودگذشتگی هم خود چیز

مستقیم و ری است غیی برد و فروتنی هم شیوه به کار میدیگر ( «ی خودخواهانه»)ی بهمانِ حالتِ عاطفیِ  سلطه

اش   براین، نیچه در سازگاری با اصولِ اندیشهبنا. گزیند که اراده برای تضمینِ قدرت و توانِ خویش برمی« اخالقی»

کند و بدون فروتنیِ کاذب ــ او فروتنی  و ندامت، معرفی می ، بی رودربایستی، تعارف، خجالتاینک انسانخود را در 

 کند که بدون پروا و پُرازتفاخر عرضه می کننده، بی ی یکِ منِ تصدیق ن نمونهچو همداندــ خود را  را اساساً کاذب می

 ی گرانه را مخلِ تمامیتِ تصدیق چه آنکند و با برشمردن خصائل و فضائلِ ذاتیِ خود، هر  هیچ تردیدی عرض اندام می

شاهانه، بدون  یی هکند تقریباً به شیو نیچه با قدرت ابراز وجود می. داند این من شده خطاها و تقصیرهای اخالقی می

گیرد،  جنتلمنی که ژست می زاده یا بزرگ مثلِ ــ به قول خودش ــ تکبّر بدون تواضع، با کمی تظاهر به خودنمایی

گواهِ این (. «ام بدون هیچ خودنمایی آقایان، نگاه کنید این خود من»: گوید یی در آثارِ مولیر که می هزاد نظیرِ بزرگ)

معنی خودخواهی، و در اصل ی آلمانی به  واژه) است  selbstsuchtی معموالً تحقیرآمیزِ  ی حیثیت از واژه نکته، اعاده

کند و در  ی من را به یک فضلیت تبدیل می وجوی بیمارگونه نیچه این جست ؛(خودجویی یا درد و مرضِ خود

 .سازد تا برداشتِ خود از اخالق را تعریف کرده باشد را می( خودپروری) selbstzuchtی  وایی با آن، نوواژهآ هم

و   ی ستیزمندانه بردن از بازی و توسعه شعوف از خود بودن، یعنی لذتی توانایی، م تصدیق و ابرازِ شادمانه

های اخالقیِ فداکاری و دگردوستی،  ی آیین رغمِ همه هم به  ، آن«من»های  ی عواطف و خواست ی همه شانه گو  بازی

اینک در  یی هقِ نیچهاست نخستین ویژگیِ اساسیِ اخال ــ این گرایی  ی گله دوستی، یعنی روحیه دردی، نوع فروتنی، هم
خود را »بود، شادمانه ابراز وجود کرد،  یند هم شده، باید از خود راضیآ حتا به بهای خودپسندیِ ناخوش. انسان

ی بدون  شده فضیلتِ تضمین»، انجیلِ نیچه، «خبرِ خوش»این است (: ، دیباچهها غروب بت)« سرزنده نگاه داشت

اش  های  گویی اش، و گنده های دلنگ وگرنه، با اخالق و دلنگ(. ششم ای دوم وهمین کتاب، دجال، بنده)او « ۱افیونالق

خاطر از ابتدا مورد   همین ــ که به تر، استندال پیش. روایم روبه( ۲۵۹، بند دانشِ شاد)توزی،  کینه برای الپوشانیِ

بود و در برابرشان ابراز وجودِ گران و افراطیانِ سیاست و مذهب را ریشخند کرده  تحسینِ نیچه است ــ زاهدان، ستم

نامید، عبارت  می «گری اسپانیایی»ی چنین رویکردی، که استندال  مشخصه. ی من در شادیِ بودن را نهاده بود آزادانه

وارانه، ذوق برای احساساتِ بزرگ، استعدادِ پذیرفتنِ سرشتِ خویش  کیشوت ن پروازیِ دو واالگهریِ روح، بلند: است از

ی نیچه را  و کلبیانه  گریزیِ معصومانه پس جا دارد منبعِ واقعیِ اخالق(. ۷۶فصل  ،هانری برویالر)رِ عمومی رغمِ افکا به

که )های مارکی دُ ساد  های نامناسب و جنجالیِ کاذب، منبعِ نیچه نه رُمان برخالف قیاس و تشبیه: یادآوری کنیم

منش و  اگر به دنبالِ الگویی از زنِ کلبی. ستایوفسکی استبلکه استندال و نیز دا( ها را بخواند نیچه نتوانسته آن

با عمق و غنایی  ــبلکه کارمِن ( در آثارِ ساد)یا ژولیتِ  در کتاب نیچه هستیم، چنین الگویی نه ژوستین «غیراخالقی»

 .است ــگیرد  ی استندال می که از پرسوناژهای زنانه

                                                 

 .ی داوهای گوناگون جا و عرصه ـ ۶

 .کتاب تر در متنِ توضیح بیش. نک. ی افیون و اخالق ساخته است ای که نیچه از ترکیب دو کلمه ـ نوواژه۶



، یی هق، غرور، به منظورِ سعادتِ خویش بودن است، یا به عبارتی نیچانرژی، شوروشو: مشترکِ دیگر با استندال ی نقطه

 Heiterkeit: یابیِ آن است، یعنی همراهِ عاطفه و روشنیِ فکری به منظورِ غایی و فرجام  به  گرانه خواهیِ تصدیق توان

نخواهیم کرد زیرا مفهومِ  را روشن نکنیم نیچه را درک Heiterkeitاگر این مفهومِ : پرده بگوییم بی. رامش و دلگشایی

بهترین راه برای تعریفِ این واژه، که پُر از معانیِ رنگارنگ و . ی فلسفیِ او و نشانه و نمادِ اخالقِ اوست کلیدیِ اندیشه

و معادلِ تقریبیِ  heiterkeit. های نیچه، اسپینوزا، موتسارت و استندال است نهفته است، ایجادِ تداعی میان نام

 ، جهشی به۲از نشاط، حالی است از شادابیِ آرام، یک آلگرو آپاسیُوناتو کُن فوکو  بیش ،belle humeur فرانسویِ آن،

شود تا با صلح  با جنبش و تحرک، تمرین و تنشِ آسانِ نیرو و توان تعیین می تر بیش، یک سعادتِ بودن، که  اندازه 

ی و کامیابی از تن و روانِ در جنبش و تنش که مند این حال مبتنی است بر بهره. تنشی و خرسندی روحی یا بی

که نیچه آن را آرمانی گاوسانانه، منحط و )شوند تا با فقدانِ تالش در نیروانا  با اجرا و افزایشِ توان ارضا می تر بیش

اگر  .(۲۵۶بند ،دانشِ شاد؛ ۲، بند ها غروبِ بت). شده و فاقدِ حیات ، یعنی نیروانای امیالِ گُنگِ برآورده(داند می! زنانه

را نیچه  Heiterkeit، رامش و دلگشایی (ی اپرای تریستان و ایزو موتیفِ ویژه)مشخصاً واگنری است  Sehnsuchtمیل 

و تصدیقِ   سرخوشانه کند و این حال نه یک نشاطِ سطحی و بچگانه بلکه سرشاریِ صراحت به موتسارت وصل می به

نیچه پادزهرِ (. ۶۱۵و بند  ۶۵۲، بند اش سیاح و سایه). رود رگ فراتر میشادمانه حتا در درون غم و رنج است و از م

ی زندگی، و دارای تحرکی موسیقایی از لحاظِ  داند، زیرا موسیقیِ او قوی، کالسیک، سالم، تأییدکننده واگنر را بیزه می

. کند دهد و بیان می ش میملودیک و ریتمیک است، با یک تمپو ویواچه یا آلگرویی که توانِ جسمی و روحی را افزای

وار  ترین شکل موسیقی این هنرِ اراده و عواطف، به عالیمفهومِ رامشِ جان و دلگشایی را که عشق نیچه به موسیقی، 

تر به  گذار انسان از کمالی کوچک»توان به مفهومِ شادی در نزدِ اسپینوزا نزدیک دانست، یعنی  کند، می وصف می

، بخش سوم، تعریفِ عواطف، اخالق) . شود ها بیان می تری که با احساس واناییِ عملیِ بزرگ، یعنی به ت«تر کمالی بزرگ

ن تن و چو همزندگی  از توّهمِ نافیِ زندگی به واقعیتِ: یا به زبان نیچه. تن و روان «فعلِِ»به  «انفعال»یعنی از (: ۷بند 

گویی یا عشق به سرنوشت، عشق به  ق و آرینامد، نیچه تصدی را اسپینوزا رضایت و خرسندی می چه آن. عواطف

 .خواند ضرورت و سرنوشت، می

است که از نفی !( حتا غذایی)ی عاطفی، جسمانی، فیزیولوزیکی، حیاتی، اخالقی  شرحِ یک تجربه اینک انسانبنابراین 

به رامش و دلگشایی، از توزانه  ، از بدبختیِ کینه(«خودبینی»یا به عبارتِ بهتر )« خودخواهی»به تصدیق، از ایثار به 

 .کند گرانه ــ از پاسکال، شوپنهاور، واگنر به اسپینوزا، استندال و موتسارت، گذر می تباهی به شادیِ تصدیق

، اینک انسان. چرکینی به تصدیق دیونیزوسی، از مسیحِ مصلوب به دیونیزوس دانست شاید هم بتوان این گذر را از دل

نامد و بعدها توماس  می« سالمتِ بزرگ»نیچه  چه آنری به سالمتی و تندرستی ــ در این معنی، گذری است از بیما

، در دکتر (جا در آن حضور دارد که نیچه همه)ی داستایوفسکی  باره، در جستارش درکوهستانِ جادوییمان در 

جا و  به..( .هی، ضعفبیماری، سالمت، تبا)پزشکی  های پزشکی یا شبه این واژه. کند فاوست، آن را تشریح و تمجید می

برعکسِ فلسفه که همیشه خواهان بازگشت از حال به گذشته و از خطا و توهم به حقیقت است : درست هستند

او . کند به جسم را پیشنهاد می« روح»از « فیزیولوژیکیِ»، نیچه مسیر (نامد چیزی که افالتون خروج از غار می همان)

ه به جهای عملی و تو ی، رژیم غذایی، خورد و خوراک، هضم، تنفس، سفارششکآن است که اخالق را با پز ظاهراً بر

بودنِ محل، تغذیه، معاشرت، قواعدِ رفتاری و پرهیز از  جا، اقلیم، آفتابی: کیفیتِ مادی و عادیِ زندگی جایگرین کند

سیقایی و ادبی، بدون جسمانی، غدایی، مو)های کوچک و بزرگ  گری، عاداتِ روانی، رفعِ خستگی، انتخابِ لذت پرخاش

نامد، یعنی  می« فیلسوف ـ پزشک»حالی  ، خود را با خوشدانشِ شادگفتارِ  نیچه در پیش...(. تمایز و مراتبِ اخالقی

                                                 

 .اجرای بانشاط و شورانگیز توأم با شدت و حدّت: ی اجرای قطعه ـ اصطالح موسیقایی در توصیفِ نحوه۶



با ذوقی آشکار به )کند  های اخالقی برقرار می شناسانه میانِ رژیمِ غذایی و آرمان علت یی هکسی که نه فقط رابط

اندازد و عجیب  ـ ما را به یادِ اشترن، اسمولت، سویفت، رابله و آریستوفان میـ تر نمایانه ـ عفیفـآمیز که  شوخیِ سخره

دهد، بلکه پزشک فیلسوف  و زوال و انحطاط را با عللِ جسمانی تشخیص می( ها در این کتاب نیست ِ این است که نام

« شود جسم است ۱نخست باید متقاعد چه آن»این باور است که  بر« ها الیست ایده»چنین کسی است که برخالف  هم

شود که  بنابراین فلسفه تبدیل به اقدامی فیزیولوژیکی می. (۲۲هنگام، بند  های یک نابه ، پویندگیها غروبِ بت)! نه روح

آمیز، اعالم  که نیچه، با لبخندی تحریک چنان مهدف، ه. نامد می« پزشکلبی»پرداخت آن را  نیچه با جناسی خوش

جا  کند ــ در این تقدم دارد و حتا آن را تعیین می و سیالیتِ دل و روده است ــ که بر رستگاری روح کند، سعادت می

ها،  که میان جسم و روح، بسیط و اندیشه، فیزیولوژی و آرمان یی هنیز، پشتِ ظواهرِ کلبیانه یا استهزایی، نیچه با رابط

اندازه که  همان خدا هم، به ی بی مان باشد که نیچه ید حواساما با. است نزدیک هم به اسپینوزا سازد باز برقرار می

، فصل ششم، یا موپاسان در شاهکاربرای نمونه امیل زوال در )اش  گونه که بینِ معاصران آن« ماتریالیسم»اسپینوزا، از 

اشد ملهم از که ماتریالیستی ب از آن تر بیشفیزیولوژی او . کند روی نمی باب شده بود، پی( دکتر هراکلیوس گلوس

 ۶۷۲در بندِ  هرصورت در مقیاسِ وسیعی استعاری است، درست به معنایی که عبارتی است و بهکلبیانه  یی هفلسف

اگر نیچه خواهانِ تصدیق و تأییدِ تن است منظورش . «فضیلتِ تو سالمت روحِ توست»: بیان کرده است شاد دانشِ

نه یک جوهرِ جامد و  اندیشند و ها که می «خواست»از  یی هسازد، یعنی مجموع را می« خردِ بزرگ»تنی است که 

یا به عبارت و )واقعیتِ متافیزیکی . هاست از واقعیت  واقعیت!( و آخرین)برای نیچه تن اولین . شده و صرفاً بسیط شیء

 خود را صرفاًکه هرچند  یی ههای ناخودآگاهان ها و دیگر آرمان بافی اوهام، خیال (از دیدگاهی دیگر، ضدمتافیزیکیِ

یا باز به  .جنگد خود می باکند و  ی جسمی هستند که خود را انکار می کننده بیان دانند ولی باز روحی و معنوی می

، تصویرِ واقعیتی است که (خواستِ قدرت)خواهی  تنانه، واقعیتِ محسوسِ توان  عبارتی دیگر، جسم، چونان وحدتِ روان

های اخالقی، با تببینِ منفیِ آن خواهانِ الپوشانیِ  ویژه آرمان ها و به که آرمان واقعیتی. سازد تبارشناسی آشکار می

 .اند آن

کردن  هایی که، با لوث کردنِ آرمان افشا و محکوم: یابیم های مرکزیِ نیچه را بازمی مایه راه، ما یکی از درون  این از

ن ارزشِ اخالقیِ چو همی خود را  گرانه توهمِ نفیکوشند تا  ، می(، عواطف«ها خواست»مثابه کشاکش   تن به)واقعیت 

، واقعیت را انکار، لوث، حذف، انکار و («تباهی»)عیار تحمیل کنند و بنابراین مجبورند، برای حفاظت از ضعف  تمام

ی مثبت و منفی نیچه است که علیه نفیِ واقعیت و برای تأییدِ  دفاعیه از تجربه اینک انسان. اعتبار کنند بی

آخرین زمان در اولین و  هم»اینک انسانی که : ب بدین معناستبنابراین عنوانِ کتا. شود دوشرطِ آن اعالم میقی بی

ی ی ایستاده است، در انحطاط و آغاز، در عروج و افول، انسانی که توانسته خود را از بیماری« بندیِ زندگی جایگاه از رده

موجودِ ضعیف، یا به لفظی که نیچه در این کتاب . دست یابد virtù دستی به نامِ اخالق نجات دهد تا به نیرو و چیره

تواند واقعیت را چنان که هست،  منحط، کسی است که نمی تباه و دهد به کار بَرَد یعنی موجودِ مرتب ترجیح می

تر و  ساده اعتبار سازد و تنزل دهد که کوشد تا آن را از منظرِ اوهامِ آرمانیِ خود بی موحش و مبهم، بپذیرد و می

 علتِ ناتوانی در  کسی است که به« منحط». توان مهارشان کرد تر از، به عنوان مثال، شورها می ترند و آسان لوحانه ساده

جهان برای آدمِ مسیحی یک »)شمارد  بندد و آن را خطاکار و بد می ، به آن بهتان می..(.عواطف تن،)برابرِ واقعیت 

                                                 

، persuaderهای فرانسوی آن  و معادل) ی نیچه به کار رفته است که در اصلِ آلمانی این جمله überredenـ فعلِ ۶

convaincre )ی تاکنون موجود  که مأخذِ دو ترجمه ها بت غروبِِ  ی انگلیسی جمهگویا در تر. به معنی مجاب و متقاعدکردن است

ها نیز راه یافته  است، لغزشی روی داده و این لغزش به این ترجمه( آشوری. دستغیب و د. توسط ع)از این کتاب به فارسی 

 .اند ترجمه کرده« آوردن شوق به»و « خشنودکردن»زیرا آن را . است



درکننده ــ و  ربا، حسّانی، از راه به ، زیرا واقعیت چیزی است محسوس، فریبنده، دل(ارگفت ، پیموردِ واگنر :«ناسزاست

« متافیزیک»آلیستیِ اخالق و  ایانه یا ایدهگر اما توّهمِ آرمان. بَرد و انکارِ واقعیت پناه می( آل ایده) آدم منحط به آرمان

است ــ موعظه « تنها جهانِ واقعی»حسوس ــ گرچه رج از این جهانِ مکه یک امر نیک، حقیقی و ربّانیِ ناب را خا

، در این جهانِ خاکی بدبخت است و ناتوان، «منحط»اگر ضعیف، : گیرد دوم می یی هکند، با یک ارزیابیِ اخالقی الی می

به نظرِ نیچه، . تقصیرش به گردن همین دنیاست، مقصر تن است و شورهای محسوس، دیگران و خود یا نفسِ آدمی

بایست  ما چیزی هستیم که نمی»: نویسد گاه که می آناست از کانت، تمامِ اخالق و متافیزیک  یی هر چکیدشوپنهاو

این : این جهان از نظرِ متافیزیکی موهوم و از نظرِ اخالقی بد است(. اراده و بازنمودهمچون جهان )« داشت وجود می

شورد زیرا  علیهِ آن می اینک انسانکند و نیچه در  میاش را با آن توجیه  ِ بیمارگون حکمی است که آدمِ منحط ضعف

نالد، از واقعیت دلخور است، و برای  کند و می زیرا ضعیف از این جهان شکوه می. زننده هم هست انحطاط آسیب

چرکینی و  این همان بهتان و دروغِ دل: کند ارزش و اعتبار می هیچ شرم و حیایی، آن را بی گرفتن از آن بی انتقام

و دلمردگیِ ( با سوءهاضمه)چرکینی، این نشخوارِ بدگوارانه  دل. هایش منفی است ی ارزش است که همه یی توزی نهکی

خالص »چیز  گاه از دست هیچ کند، هیچ هایش را تکرار می زدن ها و اتهام جویانه، پیوسته شکوه و شکایت تالفی

کشاند،  ونت میها را با زهرِ کینه به عف کند و آن هایش را زهرآگین می بلد نیست، زخم« کردن حذف»، «شود نمی

تأدیب و »و « بخشیدن بهبودی»ی  کند، و به بهانه ری تهدید می، آن را با قضاوت و داو«مجازات کند»خواهد دنیا را می

کردنِ واقعیت و  چرکینی کثیف رو، تنها حاصلِ دل ازهمین. کند بشریت، گمراهیِ دنیا را افشا می «کردنِ تصحیح

چیزی است که نیچه، که با جامعه و   این آن)سازد  گاه جامعه را متهم می: است« طریقِ دروغ دادن از جاخالی»

، آن را به روسو اش نامد و، مثل تمام قرن می« آنارشیسم»و « سوسیالیسم»سیاستِ زمانِ خود چندان محشور نیست، 

بازگشت به »ه که آرزوی یک امرِ مشکوک یعنی تقصیرش این بود ،ی نامطلع نظر نیچه  سازد که، به منسوب می

و مضمونِ « مسیحیت»این همان )کند  فرد را متهم می خویشتنِ چرکینیِ ؛ گاه نیز دل(را داشته است« طبیعت

چرکینی، که اصلِ اساسیِ هر دین، اخالق و متافیزیک  علیه دل(. دهد است که بدبختی را با تقصیر توضیح می« گناه»

قیدوشرط به  کننده و بی گناهی و معصومیت، عشقِ تصدیق ی نیچه بی ماریِ محسوسات است، توصیهمثابه خوارش  به

وجه  هیچ ها، حتا تباهی یا بیماری، به ، حس«تقصیر و خطا»، شورها، «بدی و شر»که  اقعیتِ محسوس است، بدون اینو

شود، به معنی  ب با پافشاری تکرار می، اصطالحی که در سراسرِ این کتا«گفتن آری». مطرود یا محکوم شمرده شوند

« بد»از « نیک»ناپذیر، بدون جداکردن  ِ تفکیک ن یک کلّچو همگذاشتن به این جهان  پذیرفتنِ تمامیِ واقعیت، صحه

داشتنِ پایان و غایتی که  انگاشتن، بدون ملحوظ ، بدون تبعیض یا مجرم(همین است« فراسوی نیک و بد»و معنای )

 Aufhebung، جهانِ پس از مرگ، شناسی داشتنِ شایستگی یا خطا، آخرت د، بدون ملحوظجهان را تقدس بخش

جهان معنای غایی . ی درخشان، انقالب، نبردِ نهایی، رستگاری واپسین یا آخرِ دنیا سازی، سلطنتِ خدا، آینده مرتفع

و این خاستگاهِ . گیرد بر می جا در اش نه در هدفِ نهایی بلکه در خودش نهفته است و کاه و دانه را یک ندارد، ارزش

ی  گفتن به جهان در چهره گویی و لبیک این آری. واسطگیِ دنیاست بی گویی و تأیید و آمرزشِ آری یی هی نیچ ایده

« فراانسان»و بهتر است فراانسانی و نه : که نه انسانِ آینده است و نه انسانی آرمانی و کامل)موجودی فراانسانی 

فراانسانی نامِ . گیرد ی بازگشت جاودانه، شکل می ی دیونیزوس و عشق به سرنوشت، در چهره هرهدر چ( ترجمه شود

که تاکنون  چرکینی نیست، درحالی موجودی انسانی است که دیگر مبتال به مرضِ مسیحی ـ افالتونی ـ اخالقیِ دل

انیِ حاصل از تماس یگرِ شادیِ حسّدیونیزوسی نام د. انسانِ راستین با آدمِ مسیحی و منحط عوضی گرفته شده است

از لذتِ  هم شادی از مستیِ حسّانی،: پاشیده است زمان محسوس و چندپهلو، وحشتناک، باروَر و ازهم با این دنیای هم

های حسّانی و  سره پرخاشگرانه، از تخطی و از لذت جنسی، از میگساری، هم شادیِ لذت از سنگدلی، از انتقامِ یک

وشناختِ  Heiterkeitکه به رامشِ جان و دلگشایی )عشق به سرنوشت، . جهانی ین نمادِ شورهایِ اینشورانگیزِ هنر، ا



چرکینی، عشق به  خالفِ دل به( ، نزدیک است«سعادت»یا « شناختِ نوعِ سوم»اسپینوزایی از ضرورت، موسوم به 

، بند شاد دانشِ)زائده،  ، یک ضرورتِ بیمثابه یکِ کُلِ ضروری  مد، به اتفاق، به نیک و بد است و جهان را بهآ پیش

ی بسیار  ی همان، این مسئله و موضوع بازگشتِ جاودانه. کند تأیید می  کننده  و دگرگون  شادمانهیی  هگون به( ۷۲۱

جمله  از)کنیم هستیم  ی چیزهایی که زندگی می کند که آیا ما خواهانِ بازگشت همه پیچیده و عمیق را مطرح می

، و بنابراین آیا ما جهان را («عنکبوت و مهتاب»ها،  ها، شورها و شیفتگی تصادف ها، ها، شادی ها، بدبختی مرگ، بیماری

گذرا، یک  یی هن سایچو همکنیم، آیا به جهان چنان که هست و نه  با تصدیقِ کنونی یک اکنونِ جاودانه تأیید می

دنیای غیرواقعی،   به امیدِ رستگاری در آن« گناه» ، ضرورتِ«یی از اشک هدر»ی موقتیِ منفی، محلِ یک هبوط،  لحظه

اش در خودش است یعنی با خودش و نه با  بازگشتِ جاودانه بیانِ نمادینِ ضرورتی است که معنای. گوییم آری می

 .یابد اش، توجیه و حقانیت می شناسانه، دینی یا متافیزیکی هدف یا معنای غایی، آخرت

: افتد می ها نماید و در عمل مشکل سرایی و ادبیات آسان می اما این تصدیق و تأییدِ جهان فقط در حرف، غنایی

هایی در زندگی هست که  کند، درد و رنج سراییِ شاعرانه مقاومت می برابر غنایی لطفیِ روزمره در نواختی و بی یک

ی تراژیکی را به فراموشی  انگیزد اغلب جنبه نیچه برمیشور و شوقی که . بخشد شان نمی های غنایی التیام آرایه

برابر  ، سوفوکل و شکسپیر هست و این بُعدِ تراژیک در نزدِ نیچه در شیلخصوص در ا رد که در شوپنهاور و بهسپا می

 اگر. کند ناپذیر مقاومت می های فلسفیِ خستگی  «دیالکتیک»های شاعرانه، اخالقی، دینی و متافیزیکیِ  حل راه

روست که اعماق هولِ فجیع است، که ماسک و   ، از آن(۵۹، بند فراسوی نیک و بد)« بودن است فرزانگی در سطحی»

کردن یعنی میل و  ، زندگی(ن شوپنهاورچو هم)زیرا، برای نیچه . پوشاند توهم مغاک و زخمِ واقعیت را می

بنابراین . کشیدن ین رنجچن همکردن و  اش، عمل کردن با تنِ خود و حاالتِ عاطفی کردن و تجربه داشتن، حس اشتیاق

ها و بیدادِ  بودن، پیچ و خم کند، یعنی درمخاطره یادآوری می ۷۵۹، بند فراسوی نیک و بدویژه  که به انچن همزیستن، 

نیچه به تعبیری زیبا  چه آنها، دیوانگی،  رنج کشی، تصادف و اتفاق، بیماری، تباهی، شدن، بهره سرنوشت را متحمل

کند  حقیقتِ زندگی تراژدی است و موسیقی به ما یادآوری می(. کتاب، فصل اول، بندِ یک همین)نامد  می« حضیض»

روست که ما در وضعیتی هستیم   آن از( ۶۲۱بند ... فراسو)« برند شورها از خود لذت می»طریقِ موسیقی  که، اگر از

طورکه  همان. آییم شوق می پذیریم و به شور و موسیقی تأثیر می تأثرانگیز، از اصواتِ انفعالی و کامالً یی هگون به ،که

کردن  زندگی. ناگزیر است متحمل شود امیال، عواطف و شورهاست، اش از دهد، انسان، که سرشت تراژدی نشان می

گرفته ( و وی از فیلسوفانِ تراژیک)نیچه این درس را از شوپنهاور . ـ رنجِ مربوط به امیال استـزیستنِ عمل و تحمل 

غایت، در معرضِ توّهم، ناخرسندی،  پایان و بی وقفه، بی کردن میل را در معرضِ شکست، حرکتِ بی است که زندگی

. موجبِ حرمان است اش از میل و اراده است واقعیت اساساً که سرشت یی هدهد و برای موجودِ زند مالل، قرار می

یعنی  ناپذیر، وهوم، مهمل، ناواقعی، ناممکن، آشتیکشدن است زیرا میل خواهانِ چیزی است م زیستن رنج

بالد، به این معنی است که زندگی  بودنی که نیچه از آن به خود می «زیرک»یا « فرزانه». وجویِ آرامش و جنبش جست

با اش  زیرا نیچه با تمامِ قوای فلسفی. های ماست، بپذیریم کردنِ مصائبی که مرتبط به میل، اراده و حس را بدون نفی

صلحِ »نیروانا، )بردنِ رنج، مالل و سرخوردگی، انصراف و انکارِ خواستِ زندگی  حلِ شوپنهاور ــ که برای ازبین راه

، «کردن کن ریشه»، این «یی هریش»نیچه، که این درمانِ . کند ــ مخالفت و مقابله می کند را موعظه می( روحی

، (۶ن ضدطبیعت، بندِ چو هم، اخالق ها غروبِ بت)خواهد  را نمی ، شورها و نفیِ امیال«کردن اخته»، «کشیدن دندان»

موحش و »سرشت در برابرِ واقعیتِ  گویی را با بدبختیِ تراژیکِ انسانِ میل ی آری باید شادیِ دیونیزوسی و روحیه

بخش اول، )، که نیچه در همین کتاب «تقدیرگراییِ روسی»توان بدون افتادن در دامِ  گونه می چه. آشتی دهد« مبهم

توان بدون  گونه می آری گفت؟ چهشدنِ انسان، به تحقیرشدنِ ناگریزِ امیال،   کوبیده کند، به درهم از آن یاد می (۱بند 

شاگردِ  پیش از افکارِ آن دیگر)ی نیچه  ی بنیادیِ اندیشه ، به این واقعیتِ هولناک آری گفت؟ مسئله«ازپا درآمدن»



توان  شود که می ، به صورتِ یک پرسوناژِ تراژیک و اساطیری مطرح میاینک انساندر ( بدبینِ شوپنهاور، یعنی فروید

دوازده سال . به همان معنایی که اُدیپ برای فروید داشت دانستی رمزِ نیچه  و شماره« شبح»آن را منِ دیگر، همزاد، 

گوهر، « شناسانه روانـ  فرا»گیرد تا  می آمیزیِ اُدیپ بهره ی محرم ، فروید در تعبیرِ خواب از اسطورهاینک انسانپس از 

کردنِ آن  رقابتِ ناگریزی که ارضا یا حذف)به صورتِ کلیِ آن  را روانِ انسانی ی نژندانه شرایط و ساختارِ مصائبِ روان

گرفتن از  رسد به این نکته توجه نشده است، به جای الهام اما نیچه، و به نظر می. تعریف و تببین کند( ناممکن است

ـ به عنوانِ نماد خودش و وضعیتِ ـبود  ـ که به خاطر شناختِ کاملِ نیچه از آن، رویکردی منطقی میـتراژدیِ یونانی 

سردی کسانی  این موضوع همواره موجب دل و ـعجیب است ـ. کند تراژیکِ انسان، از قهرمانِ شکسپیر، هملت یاد می

اعتناست یا از آن  پ تقریباً بیبه اُدی ـ نیچهـ یق و بارور، هستندآوا، و نه عم های ساده و هم دارِ قرابت است که طرف

« هیوالیی»طلبد،  ادیپ برای او فقط قهرمانِ ممنوعیت است که خدایان را به مصاف می. کند نمیــ  «بهره برداری»

امور جنسی  که ویژه آن های لیبیدو، به رو نمادِ ناممکن هیچ ، و نه به(۹، بند زایشِ تراژدی)« ضدطبیعی»است 

« ی عقده»، یی هپارادُکس این است که قهرمانِ نیچ .های طبیِ نیچه بیگانه است طورعجیبی با دغدغه به( سکسوالیته)

 .«اُدیپی»متافیزیکی است تا تر بیشاش  هم هملتی که دغدغه  ، نه اُدیپ بلکه هملت است، آنیی هنیچ

کند، و   اش نمی فهمد و هرگز تکذیب کند هملت را می اند، اعالم مید کند، او را نمونه می قول می نیچه از او نقل :هملت

هملت قهرمانِ بصیرتِ تراژیک را تجسم : دارد یی هی ویژه دالیلِ آگاهان این عالقه. داند هویت می خود را با او هم

و با « ستها ترین خدمت خدمت به حقیقت سخت»بگوید که  (۵۲، بندِدجال)تواند مثل نیچه  بخشد، او هم می می

ی واقعیت که  ی وضعِ فجیعِ جهان، درباره هملت درباره. دهد به مصائب پاسخ می بازی، نمایش و نقاب بازی، دلقک

ی دالئلی  ی همه مایگیِ اخالقیِ زنان، درباره سری و سبک ی سبک ی تباهیِ دل، درباره کند، درباره ها را ویران می آرمان

این دالیلِ فلسفی که نیچه در  بر اما افزون. داند ه جنون و خودکشی هست، بسیار میبردن ب نیاوردن و پناه که برای تاب

این  بر کند، افزون ها را تکرار می آن نیچه علیه واگنرکند و سپس در  یاد می ها از آن( ۷۲۲بند ) فراسوی نیک و بد

وجود  (۵۹و  ۲۲بند  ،...فراسو؛ ۲۱۶، بند شاد دانشِ)زده  های نقاب و دلقک« های شکسته دل»دالیلِ عالقمندی میان 

یم، کافی است، مثلِ خودِ نیچه، کاو باش نیازی نیست ما فرویدی یا روان. هم هست یی ههای ناخودآگاهان دارد، انگیزه

: نویسد جا که نیچه می کنیم، آنرا درک  اینک انسانباشیم تا بتوانیم رابطه نیچه ـ هملت و بخشِ آغازِ « گیر موش»

ی اُدیپ،  که یادآورِ شروعِ هملت و اوهامِ پدرکشی ناشی از عقده« ام ازاین مرده بِ شخصِ پدرم پیشمن در قال»

تراژیک برای نیچه، یعنی (. ی سوم پرده اول، صحنه)رسیده، است  قتل وگوی پسر با شبحِ پدرِ به تصوراتِ رؤیایی، گفت

انگیز در این  شگفت صورتی که به ـو سوفوکل ـ  شیلا که از طریقِ  نشدنی میانِ میل و واقعیت، بیش از آن تضادِ حل

اش، هملت بیان  ی پرسوناژهای اساطیری ها نیست، بیان شود، با استناد به شکسپیر و، از میانِ همه کتاب حرفی از آن

برقرار  سانی همتا دارد و نیچه پیوسته به دنبالِ آن است که میان خودش و او هم شود که در آثارِ نیچه اعتباری بی می

 .کند طورشعری، فلسفی و روانی، تراژیک است، چون هستی و موردِ تراژیکِ هملت را زندگی می زندگیِ نیچه به. کند

و، با نگاه به  اینک انسانو نیز معنای تالشِ وی را در  (۷گفتار، بند  ، پیششاد دانشِِ)« آقای نیچه»ی  بنابراین، مسئله

( ۲همین کتاب، بخش دوم، بند )ی هملت  بارهاش در در یکی از مطالب. کنیم می گذشته، در تمامِ آثارش، اینک درک

این جمله، که نیچه . «بازی نیاز داشته باشد همه به مسخره قدر باید رنج کشیده باشد تا این هیک انسان چ»: نویسد می

بیش از یک ویژگیِ روانیِ منشِ کننده و عمیق باشد، چیزی  آمیز، تحریک خواسته از لحاظِ بالغت القاگرانه، تناقض می

دهد و تالشِ فلسفیِ او  این عبارت معنایِ واقعی و فراگیرِ نظرپردازیِ نیچه را نشان می. کند هملت ـ نیچه را تعریف می

پذیر و عمیق است زیرا نخست و  بها، دل گیرا، گران اینک انسان. کند آمده، مشخص می اینک انسانکه در  یی هگون را به

ین، چن همناپذیر ــ و  لق و خویی ظاهراً تزلزلر چیز بامزه، چابک، دلقک، سرحال، بانشاط، با خُپیش از ه

در یک کالم، . خراش، جدی، مرموز و غنایی است تر، باوقار، سرشار از عظمتِ تراژیک، تأثرآمیز، دل محرمانه صورتی به



پاافتادگی، شورِ سخن و  ئاتربازی و پیشن هملت بزرگی و تمسخر، تچو همکتابی است شکسپیری که  اینک انسان

ــ که برای نیچه از خصائلِ واالتباری و بزرگی  یی هآورد؛ آن هم با چنان بلندنظری و فاصل می جا گرد شوخی را یک

ی متکبرانه و حُجبِ   هایش، در برابر دیگران اتخاذ کند، همان فاصله تواند با عواطف و رنج که این قهرمان می است ــ

هست که به تراژدی بخندد و  قدر واالگهر و ساالرمنش هملت آن. ی دلقک است زاده ی که نشانه و وجهِ تمایزِ شاهپنهان

شورِ »خندیدن یعنی تواناییِ فرد برای . ویژه نسبت به خویش، فرونکاهد ی ترحم، به خود را به سطحِ احساسِ عوامانه

دنیا، واقعیت، زندگی، . ختیِ تراژیک همدلی و همبستگی کندو این احساس که مجبور نیست با دیگری در بدب« فاصله

ها بگریزیم، به  ها را انکار و رّد کنیم، یا از آن که آن جای این  به: اند های فجیع تراژیک سرنوشت، حقیقت، همه هول

بگیریم، باید با  شوند را جدی ها می ها و پندارهایی که جایگزینِ آن ها را جدی بگیریم، یا حتا آرمان که آن جای این

برعکس، با . از آن نگریزیم: درمان است جهان بی. اند که انگار بازی( یا چنین وانمود کنیم)رفتار کنیم  یی هگون ها به آن

خودباوَراندن  آیا این قهرمانی، فضیلتی باستانی، به. اش کنیم دالنه بر آن صحه بگذاریم و تصدیق رامشِ جان خوش

اتهام و  ،چرکینی ه، چنین تأیید و تصدیقی تنها راهِ پذیرفتنِ زندگی در کلّیتِ آن، بدون دلنیست؟ ن[ تلقین به خود]

توانیم انجام دهیم که تهدیدِ مرگبارِ تراژدیِ این دنیا را به شکلِ پندار و  صورتی می اعتراض است؛ و این کار را تنها در

. طورکلی های عواطف در موسیقی و هنر به ند بازیدانیم، درست مان می اش توّهمی درآوریم که با مسرّت یک بازی

، یک بندباز، یک هنرپیشه، یک کمدین «هنرمند»از بازیگر، او یک   مانند هملت، نیچه هم یک بازیگر است، حتا بیش

ی  جهان یک صحنه است و همه»نظرش   داند، و این برای کسی که به است که تنها رامشِ جان را زندگیِ واقعی می

ی  ی نیچه، خنده اما خنده. ، ناممکن نیست(۲، پرده دوم، صحنه هملت)« هستند  زنان صرفاً بازیگرانِ آنمردان و 

ی  ن خندهچو هماو،  «ی طالییِِ خنده»های مبتذل نیست،  ی جلف و مضحکهها تراژیک یک دلقک است، او اهل شوخی

روی اعماقِ تراژیک، تفریحی در  بر یی هابد، خندی ن عطوفت توضیح و توجیه میچو همتنها  (۷۲۹بند . ..فراسو)خدایان 

صادقانه و هم  اش، در این آمیزش هم ، حتا بالغتاش اش، اندیشه اش، نیّت تمامیتِ نیچه، در سبک. درونِ دهشت

 .بازیگوشانه، هم واقعی و هم نمایشی، نهفته است

اش، این  قول نیچه و توصیفِ هومرگونه   ا بهنقشِ او؛ ی« چندین و چند»قولِ شکسپیر،   با، به)ورایِ پرسوناژِ هملت 

تر پدیدار  جا اقدام و هدفِ فلسفیِ نیچه است که روشن و نیز گذشته از خودِ این نوشته، در این( «۹مردِ هزارترفند»

های گوناگونِ عاطفی را  عواطف و حالت»نویسد، که سبک باید  می اینک انسانکه  اگر راست است، چنان. گردد می

های  ها و رجزخوانی زنی الف. یعنی رامشِ جان: ، پس این کتاب ترجمانِ مقصود و طبعِ فلسفیِ خاصی است«دبیان کن

نشدنِ آثارش، زندگیِ  اش، فهمیده در ارتباط با تنهاییاش  گانه بودنِ گاه بچه ازخودراضی و  خودستایی ،نیچه، تفاخر

کوشش برای : کند اش، ارزش و معنای دیگری پیدا می مهای دائ ها و ناخوشی اش، شکست متوسط و تقریباً محقرانه

با تکیه بر دلگشایی، و بنابراین جایگزینیِ  تر بیشیابیِ  ی توان درمان، تالش برای ازخودفراگذشتن، خواست و اراده

ی، چرکینی، انتقام، اندوه، افسردگی، بدبینی، انحطاط و تباه احساس تقصیر، عذاب وجدان، حقارت، دل)عواطفِ منفی 

بینانه بلکه سرزنده و  ها، عواطف و حاالتِ جسمانی، که نه خوش با احساس( ، غیره«صلحِ روحی»کتمان، دروغ، 

رتِ بهتر، تنی که یا به عبا ،«روان»و « تن»که  یی هگون به. کننده، شادمانه، تأییدکننده و نیرومندند دار، تصدیق جان

خشنودی و »ا تصدیق کنند، به آورِ جهان ر حقیقتِ مغاکین و بیم ، به تراژدی بخندند،«آری بگویند»روان هم هست، 

و « گزیدن دوری»، با «را با دروغ الپوشانی کنندواقعیت »که  ی مقدر عشق بورزند و نه اینبرسند، به ناگزیر« رضایت

                                                 

در (. به خاطر حزم و احتیاط و تدابیرِ متعددِ او)صفتی که هومر در وصف اولیس به کار برده است،  polutroposی یونانیِ  ـ واژه۶

، این کلمه «حکمتِ شادان»ی فارسیِ  در ترجمه. «هزارترفند»، یا «هزارتدبیر»یا « کاره چندین»، «شیوه چندین»لغت به معنی 

 .ترجمه شده است« کار دغل»به غلط با باری منفی 



ند که به زبانِ روی آور عنصرانه از زندگی، تن، واقعیت و توان، به حاالت و احساساتی ناسازگار و سست« کردن غفلت»

روانی و جسمانی از  «اعمالِ سهویِ»ی کامالً هیستریک گرفته تا «انهنژند سازیِ روان تنانه»اند و از  «تنانه روان»امروزی 

. گیرند را در برمی... اخالقی های های مذهبی یا ریاضت خوابی، خلسه قبیلِ زخمِ اثناعشر، نارساییِ تنفسی، بی

داری یا  شود که کسی بدون احساس شرم، خویشتن جا آغاز می ، از آن«روح»عیتِ جسم و به واقعیت، واق« گفتن آری»

زنند مبتال  شان را نمی کسانی که حرفِ دل»و به جای احساس حقارت و نشخوارِ حقارت یا خودخوری، )رودربایستی، 

چرا »دای بلند اعالم کند که با ص ،(چرکینی گیری از طریقِ دل و با میلِ پنهانیِ انتقام« اند به امراضِ گوارشی

ن ی ای که نیچه تقریباً در هر صفحه چنان ، آن«گفتن آری». «ام چرا چنین فرزانه»، «نویسم خوبی میهایی به این  کتاب

کار  را باورکردن که این دنیا بد و فاسد و گناه« راستی خوش هیا خبرِ ب و بشارت مژده»کند، یعنی این  کتاب تکرار می

ی احساس گناه، تأیید و تصدیق  اش بدون قید وشرط و تفاله یافته است و اگر آن را در کلیت نیایی نجاتنیست، بلکه د

چرا و به چه معنایی نیچه خود را متّصف به دلگشایی یا رامشِ جان . کنیم، خودش حاملِ این نجات است

(heiterkeit) ی آن با رویکردی  تصدیق و توجیهِ شادمانه ی نجاتِ جهان را همراه با داند؟ زیرا او خبرِ خوش و مژده می

، همان (رامشِ جان)ی شاد  روحیه. کند نامید، اعالم می( شمردنِ جهان برحق) ۶۲یتوان آن را دادباوریِ کیهان که می

نیست که گواهِ  یی هی مسیحیان نشان کند که در چهره یادآوری می ۶۱۲۱است، و نیچه در سال ( مژده)خبرِ خوش 

دادباوری  رستگاری و نجات امری است مربوط به اکنون و همین جهان؛. باشد( انجیل) بشارتز شنیدنِ شادیِ آنان ا

ن توجیهِ نهایی و به آخر محول شده، چه به صورت خدا و چه به صورتِ آخرت، برابر است چو هم ،(théodicée)خدایی 

آمیزِ وُلتر،  یِ انکارآمیز الیبنیتس و بدبینیِ ریشخندبین نیچه میانِ خوش. کردنِ این دنیا زدن و لوث کردن، بهتان با نفی

گزیند که  طبعِ تراژیکِ موتسارت را برمی ، شادی و رامشِ (کند خدا تحسین می ن یک بیچو همکه نیچه او را )

مهم و تعیین کننده  چه آنهر ». دون جووانی، یا کوزی فان توتی است ،k. 540ی چون آداجیوِ ی ی موسیقی سازنده

(. بند یکم ،ز .گ .چ، ۲همین کتاب، بخش ). «دهد رخ می[ شرایط] “رغمِ به”با یک»ــ از جمله رامشِ جان ــ  «است

 رغمِ این واقعیت، و به ،۶۶«ریختگی است طبیعت کائوس و درهم»وخم و فراشد است؛  واقعیت همانا مرگ، گذر، پیچ

چنین است شادکامی، خبرِ خوش، . «انه استاین زندگی جاود»: کند که بندی می نیچه، این هملت فلسفه، جمع

مثابه یگانه واقعیتِ موجود ارزش و اعتبار   ی دیونیزوسی است، توّهم به این توّهم یک بازی چاالکانه: رستگاریِ او

و اثری هنری است، پارتیسیونی از موتسارت است، یعنی رامشِ جان است، هرچند و زیرا که  جهان تئاتر. یابد می

 .تراژیک است

، یعنی علیه نگرشی که جهان را، چه با و چه بدون «نیهلیسم»چنین است معنای تکلیفِ فلسفیِ نیچه و پیکارش علیه 

بر آن درنگ کرد این  یی هتوان لحظ که می یی هنکت. شمارد  ، متهم و محکوم می(nihil)خدا، به مثابه نیستی و هیچی 

این کار، که او . ۶۷استفاده کند« کار»ی  از واژه« وظیفه»ی  دهد به جای کلمه ته ترجیح میاست که نیچه پیوس

                                                 

ـ ۶ cosmodicée یی برساخته از روی الگوی  کلمه  théodicée »ی یونانیِ  مضمونی که الیبنیتس از دو ریشه)  théo خدا و « 

«dike (.داد یا عدالت در معنای اعتقاد به عدلِ االهی ساخته بود«   

 .«طبیعت خداست»، در قیاس با این عبارتِ اسپینوزا که chaos sive naturaـ ۷

است که مترجمان فرانسوی  Sacheی آلمانیِ  منظور، کلمه. ی در فارسی چندان محسوس و مشخص نیستـ این تمایزِ معنای۶

تر به صورتِ  است که بیش« امر»ی  ترین معادلِ آن کلمه در فارسی، نزدیک. اند های گوناگون ترجمه کرده هم آن را به صورت

 .، متداول است«امور»جمع، 



کند،  ، از آن یاد می(فتارگ پیش ،ها غروبِ بت)« و پُرمسئولیت ۶۲دژم»، و نیز (اینک انسان)« بزرگ»همیشه با صفتِ 

بار به ن یک اجچو هماین کار را باید زیروروکردنی دانست که . «ها ی ارزش باز ارزیابی و تبدیلِ سرشتِ همه»همان 

شان برمال و محکوم  و ناسالم« اخالقی»اندیشی، که خصلتِ  چرکینی و جزم ی دل اما خطرِ افتادن به ورطه. آید میان می

هایی کند که  خواهد اخالق یا مذهبِ جدیدی را جایگزینِ آن تواند و نه می نیچه نه می: شده است، خطرِ بزرگی است

یابند،   نمود   گرانه ب ن نفیِ سرکوچو همیزکردن و دستوردادنی که صرفاً او نه برای تجو. اش هستند موردِ اعتراض

و « چیز الزم است همه»پذیرد، زیرا  گاهی یا خرد را میکردنِ امرِ قاطع به آزادی، به آ است، ونه دیکته قائلجایگاهی 

اوامرِ الزامیِ اخالقی و احکامِ  جهت، نیچه در قطبِ مخالفِ همین به(. ها غروب بت)« باید متقاعد شود، تن است چه آن»

منفی بر خودش  صورت دینی، بر این نظر است که هر تجویزی همواره به سرکوبِ احساس و به اجباری که اراده به

بنابراین نیچه . زا ، و بنابراین به اجباریِ انکارگر و اندوه«کردن اخته»و « کردن مثله»انجامد، یعنی به  کند می مال میاع

اش  های رو در آخرین متن این شده است قطع رابطه کند، و از از او و تا زمانِ او انجام  پیش چه آنهد با هر د ترجیح می

بینیم که برای تأکید بر گسستن و قطع رابطه با  را می( تاکنون)« bisher»ی  آورِ کلمه رّانه و حتا ماللتمص تکرارِ 

رد و انکار، اجبار و تجویز را فقط برای ایجادِ تأیید و تصدیق به  یی هنیچ ۶۲«شناسیِ بخش نجات». برد گذشته به کار می

کید اپرهیزهای  بر  غذاییِ مبتنی  باورانه، رژیم های پیامبرانه یا تهدیدهای هزاره کردن رو با امرونهی هیچ او به. برد کار می

توان  شود، زیرا نمی افیِ زندگی آغاز میهایِ ن سالمتی با کنارگذاشتنِ آرمان: ندارد یی هگیرانه، میان های سخت و درمان

های برعکسی از خطاهای  بودن مجبور کرد، پس بهتر است با تشریح یک رژیم غذاییِ غیرمرتاضانه مثال بدن را به سالم

کننده و  زندگیِ نیچه چندان محروم «رژیمِِ»جالب است که . شان جلوگیری شود تا از ارتکاب کننده ارائه داد تباه

چیزی که هست تبدیل   خواهد بگذارد تا تن خودش را تأیید و تصدیق کند، به آن او می: مانی هم نیستدرواقع در

و ضرورتِ « منطق»توان پرسید آیا نیچه، با این هدفِ احترام به  جا که می شود، بدون ممانعت و رهنمود؛ تا بدان

تی تا دهد، نوعی اُومئوپا زشکیِ متناقض ارائه نمییا علمِ پ (اخالقِ عملی)طورکه خواهیم دید، نوعی اتیک  ، همان«تن»

کردنِ  هرصورت، اگر هم اجبار الزم باشد، رهبری  ؟ به۶۵خیال گذاشتنِ تن، نوعی دکتر بیخود حالِ سرحدِ توکل به تن، به

ش یا یعنی پرور: اراده نه اخالقی، فکری، آگاهانه، عقالنی، بلکه جسمانی، فیزیوبیولوژیک، مادی، عملی، خواهد بود

اگر رستگاری و نجات برای نیچه شفا و درمان است، این تن است که بایستی . تر از اخالقیات است انظباط مناسب

بخش، آمرزگار،   ، رستگاریدهنده  یک از آثارش، قصد ندارد نجات که در هیچ انچن همنیچه در این کتاب، . رستگار شود

، که اصوالً تباه و «گرا اخالق»که  حالیتن خردِ بزرگِ تن است ــ درزیرا خودِ . یا حتا طبیب یا مجتهدِ مرتاض باشد

. «(شود باعثِ دردش می)گزیند که برایش بد است  هایی برمی درمان»حط است، برعکس برای نجاتِ خویش من

 بنابراین چه فایده دارد اخالقی که کارش فقط تأیید و تحکیمِ بیماری، ضعف و تباهی است؟

ی کسی معرفی و  کار، او خود را به عنوانِ نمونه نیچه را با آنان چه! جیانِ اخالقی از هر قماشگور شوند نا گوربه

اش نوعی توضیحِ واضحات است یا  آیا این حرف)کافی سالم هست تا بیمار نشود  ی اندازه کند که به نهاد می پیش

کند تا  مجبور میحمیل، محروم، سرکوب و قدیسی باشد که ت خواهد ، او نمی(گی نظمِ فیزیولوژیکی؟ بازشناشیِ ویژه

کمک کند ــ تا با حسِ « مبتالیان به سوءهاضمه»تواند به  ند ــ هیچ اخالقی نمیکن« هضم»جسم و روح خوب 

گفتن و  کردن، آری کردن، فراموش کشیدن، خوردن، حمله رفتن، رقصیدن، نفس تشخیص انتخاب کنند و راه
                                                 

ی فارسی  در دو ترجمه. اند ترجمه کرده ténébreuxو  sombreمانِ فرانسوی اغلب با معادلِ را مترج Düsterی آلمانیِ  ـ واژه۷

ترجمه کرده و عبدالعلی دستغیب با برداشتی اشتباه از عبارت اصالً « دلگیر»که در دسترسِ من است، داریوش آشوری آن را 

 .آن را از قلم انداخته است
  sotériologieـ  ۶۲
 .نام داستانی از آثارِ ژرژ سیمنون docteur Tant-Pisـ  ۶۵



توان تصور کرد که، برای مثال، به متفکرِ امرِ  واقعیِ تباهی چنین باشد، آیا می «نِدرما»اگر . کردن یاد بگیرند متبرک

ها لطافتِ  آلمانی «دستانِ زمخت و خامِ»است، رقص آموخت؟ یا به « افلیجِ مفهوم»قاطع که از نظرِ نیچه یک 

این است که او  (هست ی نیچه هم که درضمن فانتاسم و متافیزیکِ ویژه)ی نمادین  دستی را آموخت؟ نکته چیره

یعنی با چیزی : دباره و با یک حرکت از میان بردار چرکینی را همراه با سوءهاضمه و نشخوارِ روانی یک خواهد دل می

هایی در رعایتِ اعتدال،  کشانه یا توصیه نامد و نه با یک رژیمِ غذاییِ ریاضت می« ی تغذیه فلسفه»که خودش آن را 

محتاطانه ــ که به نظرِ نیچه باید از اثراتِ تن و  «فرزانگیِ»داری، پرهیز یا  ر نفس، خویشتنبداشتن، تسلط  اندازه نگه

 .اند هایی بیهوده های تندرستی باشند وگرنه کتمان نشانه

]...[۶۱ 

یکتاییِ  ی  چندان یک هویتِ شخصیِ ثابت و قطعی بلکه نوعی استعاره نظر دارد نه بنابراین چیزی که اینک انسان مد

ترسد  حال که می ینهای دیگرش، درع بار در این کتاب و نیز در کتاب نیچه چندین. است( وحدتِ متکثر)گانه چند

سازد که وقتی از انسانِ سالم،  نگارند، خاطرنشان میاغلط او را قدیسی بی یا به« جای کسِ دیگری بگیرند  به»مبادا او را 

ه گفتم در چ زیرا هرآن»: کند واقع خودش را معرفی میکند، در اد میسوم شخصِ مفرد ی واگنر، شوپنهاور یا افالتون، با

کند، نه یک  نهاد می پیش« اینک انسان»چه نیچه با گفتنِ  آن(. همین کتاب، بخش اول، بندِ یک)« وصفِ خودم بود

بلکه یک هویتِ در ، !(«یافته قداست»خصوص  وبه)  پارچه وتمام، یک فردِ معّینِ یک ی تام یافته الگو، یک وحدتِ ترکیب

های گوناگون است که  خواهی کشمکش، ترکیب و سنتزی از ابعادِ ناسازگار، چندگانگی و تکثری از شورها و توان

در یک کالم، منظورِ او نه یک شخصِ قابل شناسایی با هویتیِ معین، بلکه یک . پیوسته باید بازسازی شود

ام را برای خودم حکایت  من زندگی»: نویسد روست که می همین از. ستا( Selbstüberwindung)« فراگذری خویشاز»

سازد، و از  می (نو از)واقع خودش را کند، در ی خودش تعریف و حکایت میآدم وقتی داستانِ خودش را برا. «کنم می

گار این کند که ان فراهم می (sustasisبه قولِ ارسطو، )« ترکیب و پرداختی»یی استعاری، چنان  هگون هویتِ خویش به

به عنوان  چه آن، یی هاندازِ نیچ پس در چشم. منطقی در تکثرِ وجوهِ ناسازگار واقعاً همواره وجود دارد یی هگون هویت به

ی متقابل و ستیزمندانه است،  مقررشده بلکه نامِ همینِ رابطه ی ازپیش من باید جست و تأیید کرد نه یک چیز یا ماده

هم  هایش را با که من و کشاکش« صلحِ روحی»ف و امیال، و نه یک پناهِ امنِ عواطیعنی منظور و محلِ این کشاکشِ 

. رفتن با خویشآوردگاه و خلوتگاهی برای کلنجار است،« سالمتِ بزرگ»از میان بردارد، رابطه و کشاکشی که همان 

گی  ان از او و یا از این و آن ویژهخاطر آن است که دیگر  دهد نه به ارائه می یی هن نمونچو همبنابراین اگر نیچه خود را 

به سوی کثرت و غنابخشیدن به من ــ  تر بیشتقلید کنند، بلکه برای این است که هرکس  اش شخصیت («فضیلت»)

آمیز  حسازیِ یک هویتِ ذهنیِ غایی، ثابت و صل پارچه سازی و یک ی ــ خویش پیش رود تا به سوی همگون«ها من»یا 

 .«روحِ مطلق»یا نوعی 

نه نامِ یک چیز، سوژه « نیچه»نامِ یک کثرت است، پس  اینک انسان (وپاگیر و حتا دست)سمج  «منِ»یا « نیچه»گر ا

او : جا یک استعاره است در این« من». است( «یک هدفهزارو»)یا ماده و ذات، بلکه تصویرِ چندگانگیِ اهداف 

مانندِ من، از خودتان، از خود »: گوید ام دهید، بلکه میانج« کنم گویم، هستم، یا می چه من می آنشما هم »: گوید نمی

دهد تا دریابیم چرا آثارِ  این نکته به ما امکان می. «نو زاده شوید تان، بِکّنید و چون ققنوس از خاکسترتان از همانی

کسی نیست که اگر استعاره نشانگرِ حرکتِ قیاسی است، نیچه : آکنده از استعاره است (اینک انسانویژه  و به)نیچه 

اش و  وتمام ارائه دهد، بلکه کسی است که از خودش، زندگی از یک تیپِ تام یی هیافته و نمون خود را چون الگویی فرجام

اساس  مثابه نمودارِ وحدتی بر  کند تا حرکتِ ــ مشخصاً استعاریِ ــ تأیید و تصدیقِ زندگی به آثارش استفاده می

                                                 

.ی فارسی ـ با کنارگذاشتن سه چهار صفحه از متنِ اصلی در این ترجمه۶  



برای مثال جذب و هضم و دفعِ کسانی چون گوته، ) ۶۲سازی انا جذب یا همگوناگر زیستن هم. کثرت را نشان دهد

مبنای دستگاه گوارش و هاضمه  اساساً بر اینک انسانی استعاری نیچه در  است ــ و شیوه...( شوپنهاور، واگنر، هملت

ایی، تأیید یک سازی، یعنی ساختنِ یک وحدت و یکت ی یک همگون ن استعارهچو هماش را  نیچه زندگی ، است ــ

ی هزار  این نیچه: اینک انسان. کند اش، عرضه می های هستی ی رویدادهای اساسی و کشف پایه ترکییب و سنتز بر

اش چندگانه و چندبُعدی است،  ن اولیسِ سرگردان زندگیچو هم، که (۲۲۲، بند شاد دانشِ) (Polutropos)ترفند 

این (. کثرت)و چندگانگی  (همانی)کردن، هویت  زوسی، ساختن و ویراناست از من به مثابه واقعیتی دیونی یی هاستعار

ی که در این ی«نیچه»زند و  یی که حرف می» نیچه»ین لغزش و حرکتِ استعاری میانِ دیگر خواننده است که باید ا

ا شعور و از این دو نیچه، یکی حقیقت، قاضی، عقل و علت، ی: شود را درک و جذب کند اش حرف زده می کتاب درباره

 دیگر یکی دیگری است، تصویری که آن دو متقابالً به  وجدانِ آن دیگری نیست، بلکه هریک از این دو فقط استعاره

زیرا زندگی جز به زبانِ استعاره، تصویر، ماسک، . دهند تا در با هم در تقابل و شاید توافق قرارگیرند ارجاع می

به زبانِ استعاری  اینک انساننیچه در . شود پرداختنی، بیان نمی های پنهانی یا وتصرف در معانی، مشابهت دخل

های گوناگونِ توان و  خواست)هایی  «خواهی توان»ی  مثابه رابطه  شان به ِ استعاری ی عواطف، تحرک وحدتِ چندگانه

تحد در یک ن پرسوناژهای چندریخت، متعارض و مچو همکنند،  را طرد، جذب و نقض می دیگر یککه متقابالً ( قدرت

شده  نویسد به صورتِ حکایتی پرداخته تاریخِ استعاری را می اینک انسان: کند روایت، یک درام، یک تراژدی، بیان می

 .ی که کثرت و تعددِ آن فقط از روی فخر نیست«من»گیریِ  ها، و شکل از پیرنگ

بخشیدن به  شاید فقط جسمیت ــ پرداز و سخنوری بزرگ است همه چیست؟ هدفِ نیچه ــ که درام اما هدف از این

اگر نیچه را . و در نوشتن باشد که خود نمودِ عالیِ زندگی و زندگیِ اوست نوشتنواقعیتِ چندریختِ زندگی از طریق 

روست که واقعیتی که  اینبندی کرد، از پینوزا و کانت طبقهی فیلسوفانی چون ارسطو، دکارت، اس شود در زمره نمی

کند، بلکه ژرفای  اش می ید حقیقتی با جوهرِ عقالنی نیست که فلسفه با بازنمودِ آگاهانه کشفگو نیچه از آن سخن می

خواست، اثرپذیریِ عاطفی، شور و شیفتگی، چیزی غیر از بازنمود، حالت  هستی برای نیچه همانا خواست، میل و دل

ستادش پس تصادفی نیست که او چون ا .آگاهانه، پیشاعقالنی، همانندِ اراده در فلسفه شوپنهاور، است عاطفیِ پیش

 یی ه، در نویسنداینک انسانویژه در  به ،اش را شده، منبعِ الهام«رمانتیک»آلمانیِ « کالسیکِ»شوپنهاور، این نخستین 

ها، رؤیاها  یابد که به نظرش نمادِ کشمکش میانِ خردِ آگاهانه و چیرگی بر خویش از سویی و یادآوریِ عواطف، رانه می

میانِ خودآگاه و  فروید، پس از او گونه که نیچه، همان. تأثرانگیز از سوی دیگر است، یعنی شکسپیر و هراسِ

ناخودآگاه، میانِ دانش و عاطفه، میانِ خرد و شور، میانِ عصرِ روشنگری و رومانتیسم، میان راسین و شکسپیر قرار 

چندان  کند، نه ی دانمارک را انتخاب می زاده اور، شاهن شوپنهچو هم، و (او کتاب استندال را خوانده است)گرفته است، 

ی بازیگرانه و دیوانگیِ خویش  ی خویش، بیماری، تباهی، مزاجِ دمدمی و بالتکلیف، روحیه رو که از منشِ ویژه ازآن

از وضعیتِ انسان و خصلتِ تراژیک و مضحکِ  یی هنمادسازی کند، بلکه به این خاطر که از آن به عنوان استعار

استعاری، شعف از طور هم به ی شکسپیر و استندال، باز شاید هملت، در میانه. ویاروییِ انسان با واقعیت، استفاده کندر

ی  های آزاده هستند جان». ی آپولون و دیونیزوس، وحدت آگاهانه و کثرتِ تاریکِ درون باشد رویاروییِ جاودانه

 ـرندبازیِ هملت ـ)ناپذیرِ خویش را پنهان و انکار کنند  انرغرور و درمهای شکسته و پُ جسوری که خوش دارند دل

اندازه و خاطرِ خسته  با یقینِ بی چه آنکردنِ  شان نیز خود ماسکی است برای پنهان بازی ؛ و دیوانه(ماجرای گالیانی

 (.نیچه علیه واگنر نیز تکرار شده است ۲که در بند  ،۷۲۲بند  ۶۱،فراسوی نیک و بد)« دانند می
 

                                                 

  assimilationـ ۶

 .۶۲۱۷ی فارسی، داریوش آشوری، انتشاراتِ خوارزمی، تهران،  ـ به نقل از ترجمه۶



گشایی، که تراژیک و توهمِ بازیگوشانه را تأیید  تا دل« خاطره زخمی چرکین است»اش  چرکینی، که برای از دل

کردن در  ی بازی طریق خودکشی، شادمانه ادامه چیز از دادن به همه کند، نیچه شاید هملتی باشد که، به جای پایان می

سپس، مرگ . یچه ـ هملتینک برای واپسین بار، انسان، ن، ااینک انسان. این جهان را برگزیده است «دیوانگانِ»نقشِ 

 .«the reste is sillence»یا جنون؟ 
 


