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 كتاب  خالصه

كند تا  روش تبارشناختي استفاده ميشود، و نيچه از  از سه رساله تشكيل مي» تبارشناسي اخالق«كتاب 
خواهد خاستگاه و معاني  نيچه، در اين كتاب، مي. قضاوت اخالقي را به پرسش و چالش بگيرد

 .هاي مختلفي كه ما از اخالق داريم را بررسي كند مفهوم

اخالق ارباب . گويد مي» اخالق برده«و » اخالق ارباب«، از »خوب و شر، خوب و بد«ي نخست،  رساله
داند و  درست و آزاد است و شادماني خودش را خوب مي شود كه قوي و تن توسط كسي ساخته مي

دانند،  مي» بد«ها كساني كه ضعيف و بيمار و برده هستند را  ارباب. گذارد مي» خوب«نام آن را هم 
شاد گر و  بردگان نيز كه از سوي اربابان توان. كنند هاي بردگان را نامطلوب تلقي مي چون ضعف
  .»خوب«نامند و خودشان را  مي» شر«شوند، اربابان را  سركوب مي

، خاستگاه مفاهيمي مانند گناه و كيفر »گناه، ضمير بد، و مسايلي از اين دست«ي دوم،  نيچه در رساله
بل گناه . ي اين مفاهيم اصلن خطا و گناه اخالقي نيست دهد كه ريشه كند و نشان مي را ردگيري مي

اي است براي تضمين  ي بدهي و وامي است كه بايد پرداخت شود و كيفر نيز وسيلهصرفن به معن
 .كردن آن بدهي پرداخت

نيچه، ضمير . يابند آيد، اين مفاهيم اخالقي معني ديگري مي درست وقتي كه اخالق بردگان پديد مي
شدن  بد را در مدنيكند و خاستگاه ضمير  كاردانستن خودمان تعريف مي بد را همانا گرايش ما به گناه

 .ي درون خويش شود داند تا تخطي نكند و ستم نراند و متوجه انسان و منع انسان از غرايز حيواني مي

پردازد؛  كشي مي به مخالف با زهدگرايي و رياضت» هاي زاهدانه چيست؟ معني آرمان«سومين رساله، 
كال بر زندگي معاصر ما چنبره اي كه با قدرت تمام و نيرويي پارادوكسي كشي زهدگرايي و رياضت

 .داند ي ضعيف و بيمار مي كشي را نمود اراده نيچه رياضت. زده است
اش  اش دارد پيروز شود و غرايز حيواني و طبيعت زميني فرد بيمار قادر نيست بر نبردي كه با خويشتن

آزاد سازد،  وي كه قادر نيست خويش را از بند اين غرايز. داند آلود و زشت مي را پست و گناه
انسان ترجيح «گيرد كه  نيچه نتيجه مي. پذير و رام سازد كوشد تا حد ممكن خويش را فرمان مي
 «.اي نكند، هيچ را اراده كند كه هيچ اراده جاي آن دهد به مي

 ي تاريخي كتاب زمينه



بود وقتي نيچه خيلي كوچك . به دنيا آمد و پسر يك آموزگار و كشيش بود 1844فردريش نيچه در 
آموز خوبي بود و  دانش. اي بود كه همگي زن بودند پدرش ديوانه شد و مرد، و نيچه تنها پسر خانواده

اش را  كه رساله سالگي پيش از اين24اش را تحت تاثير قرار داده بود كه در سن  چنان استاد دانشگاه
 .بنويسد موفق به دريافت دكتراي فلسفه شد

ي كانت و شوپنهاور بود، گرچه بعدها شروع كرد و  تاثير فلسفهنيچه، در همان دوران، سخت تحت 
 .هر دوي اين فيلسوفان را نقد كرد

، در طول جنگ فرانسه و پروسيا، دستيار پزشك ارتش بود و در همان جا و 1870ي جوان، در  نيچه
 نيچه، بعد از جنگ، از ضعف. همان دوره بود كه دچار اسهال خوني و ديفتيري و سيفيليس شد

 .خوابي رنج برد و در پايان عمرش تقريبن نابينا شده بود عمومي و ميگرن و سوهاضمه و بي

ي علم و دانش و مردم آلمان را درخشان  اي بود و آينده گسيخته بيني لگام آلمان متحد غرق در خوش
ستيزي  مسيحيت و ناسيوناليسم و يهودي. ناميد مي» نيهيليست«ديد، اما نيچه عصر خودش را عصري  مي

دانست كه فرهنگ را خالي از  ي انحطاطي مي بر آلمان شديدن سايه انداخته بود و نيچه اين سه را نشانه
 .سازد هرگونه ارزش مثبت مي

هايي بر روي  ي آينده جنگ بيني كرده بود كه اگر نيهيليسم اروپايي متوقف نشود، سده نيچه پيش
 .اند ربه نشدهزمين روي خواهد داد كه تا پيش از آن هرگز تج

منتشر شد كه در آن به ستايش ريچارد واگنر  1872، در »زايش تراژدي«نخستين كتاب نيچه، 
گرايي  ستيزي و ناسيوناليسم و مسيحيت خاطر يهودي بود كه به 1870ي  پرداخت، اما در طول دهه

 .واگنر، عالقه و احترام نيچه به وي از بين رفت

چنين گفت «آغاز شد، و با كتاب  1878در » انساني، سراسر انساني«ر ي بلوغ فكري نيچه با انتشا دوره
كرد،  وضعيت جسماني نيچه هرچه فروكش مي. به اوج خود رسيد 1885و  1883در » زرتشت

محصول » ي تبارشناسي اخالق درباره«و » فراسوي خوبي و شر«شد، و كتاب  اش پربارتر مي هاي نوشته
 .اند اين دوره



بر اين باور بودند كه نيچه فيلسوف اصلي نازيسم  -اشتباه  به -ي بيستم، بسياري  سدهي نخست  در نيمه
ستيزي آلمان را صريحن در  است؛ اين در حالي بود كه نيچه نفرت خويش از ناسيوناليسم و يهودي

 .اش آورده بود هاي نوشته

وي . ي بيستم تاثيري انكارناپذير داشت ي سده بر انديشه -بيش از هر انديشمند ديگري  –نيچه 
از ميان كساني . ي بيستم شكل گرفتند اي سده ي قاره اي بود كه در فلسفه هاي فلسفي بخش جنبش الهام

رنارد توان به مارتين هايدگر، ميشل فوكو، توماس مان، جرج ب دانند مي كه خويش را مديون نيچه مي
  .پل سارتر اشاره كرد شاو، دبليو بي ييتس، جيمز جويس، ژك دريدا، و ژان

  
  
  

 تحليل و موضوعات كلي كتاب

مان را واژگون  هاي ترين پنداشت خواهد تا خيلي از اصلي خواندن نيچه سخت است، زيرا وي از ما مي
 .غرب استترين متفكر  انديش نيچه يكي از ژرف. شان سازيم كنيم يا موقتن معلق

ي نيچه را بفهميم،  و چارچوب كلي انديشه» اراده به قدرت«اگر ابتدا روش تبارشناختي و دكترين 
 .توانيم خواندن نيچه را پي گيريم تر مي گاه ساده آن

ي ترديدي است كه بر دل  دهد، نخستين نقطه تمايزي كه نيچه بين يك چيز و معني آن چيز قرار مي
. ي شديدي داريم كه چيزها را داراي معاني ذاتي بدانيم ما عمومن عالقه. آورد هاي ما وارد مي پنداشت

 .كردن كردن است و هم دليل عقالني براي تنبيه براي نمونه؛ مجازات، هم عمل تنبيه

مثلن همين مجازات زماني . اند هاي مختلف، معاني مختلفي داشته گويد، اين چيزها در زمان اما نيچه مي
ي انتقام و  منزله گرانه، و زماني هم به داشتن قدرت كسي بود، و زماني هم كنشي ستم ميي گرا منزله به
توانيم چيزها را بفهميم و نه  اند، نه مي اگر بپنداريم كه چيزها هميشه يك معني داشته. »اين به آن در«

 .گاه آن چيزها را بيابيم توانيم خاست مي

خواهد نشان دهد كه مفاهيم اخالقي ما  د؛ تبارشناسي ميپس، در قلب نقد نيچه، تبارشناسي قرار دار
معمولن اخالق را چيز . اند اند تا به شكل كنوني خويش رسيده چگونه مسير پر پيچ و تابي را پيموده



اي مانند خدا، عقل، سنت، يا چيزهايي مانند  پندارند كه اخالقْ بنيان متعالي دانند زيرا مي مقدسي مي
 .آن دارد

و » خوب«دهد كه اين پنداشت ما نادرست است و مفاهيمي مانند  اختي نيچه اما نشان ميروش تبارشن
نيچه با اين كار، حقيقت مطلق مفاهيم اخالقي را وهمي بيش . اند چگونه ايجاد شده» شر«و » بد«

 .كوشد تا آن حقيقت مطلق را متالشي سازد داند و مي نمي

خالقي، از زماني كه متولد شدند تا زمان ما، يعني در طول خواهد بگويد كه چون اين مفاهيم ا نيچه مي
بنا يا  اند پس نبايد باور داشت كه اين مفاهيم سنگ شان، معاني مختلف و گاه متناقضي داشته زندگي

 .بنياد واقعيت هستند

شوند كه يك مفهوم اخالقي در هر زماني  چيزهايي موجب مي خواهد بفهمد چه نيچه از همين رو، مي
نيچه . ي مفاهيم اخالقي خبردار شود خواهد از داستان پشت پرده ي مختلفي به خود بگيرد؛ وي مي معان

 .كند آميز مفاهيم اخالقي، قدرت و اراده را پيدا مي در پشت ظاهر آرام و صلح
هاي مختلف و براي كسب قدرت  اي هستند كه بين اراده ي تجربيات ما همانا مبارزه گويد همه نيچه مي
تر مشهود است، چراكه مردم پيوسته با  ها بيش در بين انسان» اراده به قدرت«اين . گيرد ميصورت 

 .ديگر در حال رقابت هستند تا بر ديگران چيره شوند و حس برتري داشته باشند يك

آن ] معني[ها بر  ي اين است كه برخي اراده دهنده كه چيزي داراي معنايي است، خودش نشان همين
ها با  يعني برخي از اراده. اند را به سوي مفاد و تعابير خاصي كشانده] معني[ارند و آن چيز سيطره د

 .اند ي خويش درآورده ساختن معني يك چيز، آن را تحت قدرت و سيطره مشخص
هاي مختلف دست به  ي اين است كه اراده دهنده وقتي هم كه چيزي داراي معاني متفاوتي باشد نشان

ي بربرهاي  ي اراده بار تحت سيطره يك» خوب«براي نمونه، مفهوم . آن هستند يافتن بر كار سيطره
 .«بيمار«ي زاهدان رنجور و  ي اراده تندرست و زورمند درآمد، و حاال تحت سيطره

از ديد نيچه، وقتي به حقيقت مطلق يا هرچيز مطلقي باور داشته باشيم، پس ما معني مشخصي به آن 
اين ضروري است كه هرچيزي تحت . ايم فسير مشخصي هم از آن چيز كردهايم و تعبير و ت چيز داده

 .ي خاص باشد ي يك اراده سيطره



گرايي بگريزد و بكوشد  اي آزاد باشد و آزاد بماند، بايد از هرگونه مطلق خواهد اراده اي كه مي اراده
انداز خويش را  شماندازهاي مختلفي ببيند و سرانجام چ جا كه ممكن است موضوع را از چشم تا آن

مدرن را  ي پست نام دارد و انديشه» اندازگرايي چشم«اين همان آموزه يا دكتريني است كه . برگزيند
 .عميقن تحت تاثير قرار داده است

چيزي مطلق نيست،  چيزي مقدس نيست، هيچ ي هتاكي است؛ هيچ ي نيچه، انديشه بنابراين انديشه
ي وظايفي نيست كه از سوي خداوند نازل شده باشد، بل  اخالق مجموعه. چيزي حقيقي نيست هيچ

 .اند طور تصادفي تكامل يافته هاي انسان، به اي هستند كه دقيقن مانند خود گونه قوانين قراردادي
تري كسب  كوشيم تا قدرت بيش تنها امر ثابت و متقني كه وجود دارد اين است كه ما پيوسته مي

ارادگي به  اي است كه قدرتمند است و از ضمير بد و كينه و بي ارادهكنيم، و تنها فضيلت ثابت همانا 
 .دور است

وي در نهايت . كشيدن ارزش اخالق ماست چالش به» تبارشناسي اخالق«ي اصلي نيچه در  پروژه
اي است كه ما از چيزهاي قدرتمند و زورمند و سالم  ي خشم و كينه گويد كه اخالق كنوني ما زاده مي

 .ايم داشته
اگرچه . داند ي انسانِ سالم و موفق، مضر مي بر همين اساس، نيچه اخالق كنوني ما را براي آينده

 -صفت بودند، اما  ي نخستيِ اخالق اربابان، وحشياني حيوان و بربرهاي دوره» حيوانات سفيدپوست«
 .درست بودند زورمند و تن –كم  دست

كند كه خود را  كند و ما را وادار مي ركوب ميجوي ما را س گر و پرخاش وقتي اخالق، غرايز سلطه
تر  تر و زهدگرايانه كشانه نشده ببينيم و با آن بجنگيم، پس اخالق ما را هرچه رياضت اي رام عرصه

 .سازد مي
روي هم از اين غرايز حيواني يا  هيچ جوست و به گر و پرخاش آل نيچه همانا حفظ اين غرايز سلطه ايده

  .مان جريان دارد شرمسار نيست روناي كه د از اين زندگي
  
  
  



 ي كتاب مقدمه

كند كه فيلسوفان عمومن فاقد  ، را با اين گزاره شروع مي»تبارشناسي اخالق«اش،  ي كتاب نيچه مقدمه
كار فيلسوفان اين است كه دانش را طلب كنند و اين دانش همان دانشي است . شناسي هستند-خود

ي  ي كنوني يا به خودشان توجه ندرت به تجربه فيلسوفان به. سازد ميها را از خودشان دور  كه آن
 .دهند اي نشان مي شايسته

هاي  داوري خاستگاه پيش«: كند اش را معرفي مي نيچه، بعد از اين توضيح مقدماتي، موضوع تحقيق
پرداخته بود  اي به تبيين همين انديشه» انساني، سراسر انساني«سال پيش نيچه در كتاب  ده. »اخالقي ما

 .كند اش مي طور مفصل و مشروح دارد مطرح به» تبارشناسي اخالق«كه حاال در كتاب 
تر و  اش را در اين كتاب كامل و روشن سال پبش هاي ده اما نيچه اميدوار است كه بتواند انديشه

 .ها بخشد تري به آن نيرومندترسازد و بتواند انسجام بيش

جستجوي نيچه براي . گاه خوبي و شر عالقمند بوده است ي خاست سالهگويد از ديرباز به م نيچه مي
سالگي وي را به خدا رساند و در همان زمان بود كه وي خدا را در مقام  خاستگاه خوبي و شر در سي

 .ي شر قرار داد آفريننده و توليدكننده

و شروع كرد براي  هاي متافيزيكي بدگمان شد نيچه به اين پاسخ -كه ده سال بعد باشد  -بعدها 
 .جهاني و زميني پيدا كرد هايي كاملن اين جهاني تبيين هاي اين پديده

كه چگونه شد انسان مفاهيم خوبي و شر را ابداع كرد، و شروع كرد به  نيچه شروع كرد به پرسيدن اين
اند يا  دهبود ما كمك كر رفت و به آيا مفاهيم خوب و شر به پيش: ي ارزش اين مفاهيم انديشدن درباره

 اند؟ بود ما بوده رفت و به چون مانعي براي پيش هم

وي اين مساله را : گاه رنگ و بوي آكادميك نگرفت گاه اخالق، هيچ ي خاست ي نيچه به مساله عالقه
 .ها ارزش اخالق را بفهميم ي آن وسيله توانيم به ديد كه ما مي عنوان ابزاري مي به

بفهميم، بايد درك كنيم كه اخالق چگونه پديد آمده است، نه  وقتي ما مي خواهيم ارزش اخالق را
 .شده بپذيريم ي حقيقتي مسلم و ديكته منزله كه اخالق را به اين



گويد، شايد  اما، نيچه مي. است» انسان بد«تر از  به» انسان خوب«پنداشتيم كه  تاكنون ما هميشه مي
ناميم دست  مي» شر«د و شايد چيزي را كه ما ناميم اش واقعن خطرناك باش مي» خوب«چيزي را كه ما 

 .ترين بهره را براي ما به ارمغان آورد آخر بيش

مانند خود  -نيچه به اين اميد دارد كه وقتي ما اخالق را نه يك چيز مطلق و ازلي، بل چيزي بدانيم كه 
گاه ديد  ، آنتدريجن و تصادفن تكامل يافته است و هرگز هم خالي از اشكال نيست –ي انسان  گونه
 .تري پيدا خواهيم كرد وسيع

ما اگر اخالق را بخشي از كمدي انساني بدانيم و شادمانه آن را بررسي كنيم، همانا خودمان را حقيقتن 
 .بخشيم تعالي مي

هاي  سادگي از نوشته توان به فهم نيستند، يعني نمي اش ساده دهد كه كارهاي خود نيچه به ما اخطار مي
اش را  هاي پيشيني نويسد كه خوانندگان، كتاب اش را با اين فرض مي هاي وي كتاب. ردنيچه سر در آو
 .اند با دقت خوانده

تر كسي را يافته است  اش كم عصران نيچه بر اين باور است كه با دقت خواندن، هنر است و در ميان هم
 .كه از چنين هنري برخوردار باشد

 نقد

ي مختلف  نويسد كه نيچه به چند شيوه ، مي»يچه، تبارشناسي، تاريخن«اي با نام  ميشل فوكو، در مقاله
 .كند هاي مختلف آلماني براي آن استفاده مي زند و از واژه گاه حرف مي ي خاست درباره

اي است كه ذات و اساس يك چيز درش  گاه همان آغازگاه يا دوره نيچه قبول ندارد كه خاست
 .يابد هايي مي رفت ت و پيشي ما تحوال شود و تا به دوره كشف مي

اين . شان از بهشت يافت شدن توان در داستان آدم و حوا و رانده را مي» گاه خاست«اين برداشت از 
توانيم  و مي. مانند است-داند كه خدا چون چيز كاملي مي داستان، داستاني است كه انسانيت را هم

كنيم؛ ماهيتي كه بر اساس گناه نخستين بنا شده تفسيرهاي ديني از ماهيت انسان را در اين داستان پيدا 
 .است

ي دوم  دانست، بعدها، در دوره گاه اخالق مي را خاست» خدا«اش،  ي نخست فكري نيچه كه در دوره
گاه اخالق بدانيم  وقتي خدا را خاست. داند داد، كه يك روند مي گاه را نه يك رخ اش، خاست فكري



هاي تاريخي و  توان از طريق پژوهش اقعي دست بشوييم، چرا كه نميگاه بايد از هر نوع اطالعات و آن
 .ي خداوند پيدا كنيم شناختي چنين اطالعاتي را درباره انسان

گاه اخالق را بر اساس مدل آدم و حوا تعريف كنيم، بايد بر اساس مدل  كه خاست جاي اين ما به
سرگذشت پديد  مطلق و بي» گاهي خاست« ها از طبق نظر داروين، انسان. دارويني شروع به كار كنيم

 .توان گرفت هاي نخستي مي اند كه ردش را تا انسان اند، بل روندي تكاملي را پيموده نيامده

اي بدانيم كه تصادفن شكل گرفته است  چون روندي تدريجي مان را هم حاال ما بايد تحوالت اخالقي
گاه  نگريم، آن نه بنگريم كه به تكامل انسان ميگو اگر ما اخالق را آن. و هيچ دليل يا غايتي ندارد

 .اش را از دست خواهد داد اخالق تقدس

ي ما  اي در جامعه سري تحوالت اتفاقي ناميم، قواعد مطلق رفتاري نيست، بل يك مي» خوب«چه ما  آن
 .شان شويم رخ داده است كه ما را ناچار ساخته تا با آن قواعد موافقت كنيم و تسليم

اش  توانيم به نقد و پرسش گونه به اخالق بنگريم، ديگر آن را مقدس نخواهيم دانست و مي اينوقتي 
توانيم ارزش اخالق را  گاه مي نداشته باشيم، آن» خوب«اي از  اگر هيچ ضمانت و پشتيبان الهي. بگيريم

 .به پرسش بگيريم

اما داستان به اين . ما بپرسد پس، هدف نيچه آن است كه دست به چنين نقدي بزند، و از ارزش اخالق
هاي ما بر اساس قواعد اخالقي است، پس چگونه خواهيم  ها و داوري ها نيست؛ اگر تصميم سادگي

نقد كنيم و به پرسش  –بيرون از مرزهاي قواعد اخالقي  –توانست اين قواعد اخالقي را از بيرون 
 بگيريم؟

كند  فيلسوفان را سرگرم امور بيروني توصيف مي اي كه نيچه بر اين كتاب نوشته است و در آن مقدمه
گويد بياييم نوع  روست؛ نيچه وقتي مي شناسند، نيز با چنين مشكلي روبه كه حتي خودشان را هم نمي

ها را به پرسش بگيريم، پس نيچه بايد  ي ارزش جديدي از بررسي و مداقه را پيش كشيم و همه
 .برد همان مشكلي است كه پژوهش نيچه ازش رنج ميهاي خودش را نيز به چالش بكشد؛ اين  ارزش

ي استانداردهاي اخالقي را ترك كنيم، كار خطرناكي انجام  كند كه اگر ما همه بيني مي نيچه پيش
» نيهيليسم«اش را  دادن اين كار به بيماري مدرني مبتال خواهيم شد كه وي نام ايم، چراكه با انجام داده
 .گذارد مي



د كه فهم شايسته از تبارشناسي اخالق به اين معني نيست كه اخالق را سراسر رد كن نيچه اذعان مي
. كنيم و دور بياندازيم، بل نيچه اميدوار است كه با تبارشناسي اخالق بتوانيم اخالق را شادمانه بنگريم

شادمانه بررسي توان اخالق را  يعني زماني مي. داند بودن يكي مي»اَبرانسان«نگريستن را با  نيچه، شادمانه
  .كرد كه ابرانسان بود
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شناساني  كند؛ روان شناسان انگليسي آغاز مي ي نخست خويش را با ابراز ناخرسندي از روان نيچه رساله
كردند كه به اخالق  شناسان ادعا مي اين روان. گاه اخالق را توضيح دهند كوشيدند تا خاست كه مي

 .نگاهي تاريخي دارند، در صورتي كه كاملن فاقد بينش تاريخي بودند

داند كه خودمحورانه نباشد و ديگري  مي» خوب«گفت كه انسان اساسن كنشي را  ها مي هاي آن تئوري
 .گرفتند ها چيز خوب و چيز مفيد را يكي مي يعني، آن. آن كنش را در حق وي انجام دهد

بودن امر  دهند؛ اما بعدها ما يكي گونه ادامه مي خود از امر خوب را اينشناسان، تبارشناسي  اين روان
» خوب«هاي ديگرمحورانه را  كنيم كه اساسن كنش كنيم و عادت مي خوب و امر مفيد را فراموش مي

خود و  خودي هاي ديگرمحورانه به شود كه بگوييم كنش و همين فراموشي منجر به آن مي. بناميم
 .نفسه خوب هستند في

شود امر خوب را  شان خوبي مي گويد كساني كه به نيچه البته با اين ديدگاه مخالف است، و مي
است كه خوبي را تعريف  –يعني نجيب و قدرتمند  -» خوب«هاي  بل، خويشتن. كنند تعريف نمي

 .كند مي
ان تضاد ش دانند كه بفهمند ميان خودشان و زيردستان هاي خوب، وقتي خودشان را خوب مي اين آدم

موقعيت و قدرتي كه دارند شامل قدرتي . يعني بين خودشان و مردم عامه، مردم فقير و ضعيف: هست



بنامد و چه » خوب«تواند تصميم بگيرد كه چه چيز را  ها دارند؛ در واقع، قدرت مي شود كه بر واژه مي
 .»بد«چيز را 

هاي آلماني  و واژه» بد«ي آلماني  ن واژهگذارد كه بي اش، بر شباهتي انگشت مي نيچه، براي تاييد بحث
هاي  با واژه» خوب«ي  هاي دنيا، واژه تر زبان نويسد كه اما در بيش وي مي. وجود دارد» ساده«و » بسيط«
با » خوب«نويسد در زبان يونان باستان،  نيچه مي. ريشه است هم» غني«يا » ارباب«يا » قدرتمند«
 .بسته است گويي و بزدلي هم ست و فقير و عامه نيز با دروغهاي پ و واژه. بسته است هم» حقيقت«

بار منفي گرفتند؛ » سياه«و » تاريكي«هاي  طور شد واژه نويسد كه چه ي اين مي چنين درباره نيچه هم
و » جنگ«را با » خوب«نيچه، . هاي موطاليي شدند موي اروپا مغلوب آريايي زيرا مردم سياه

 .داند بسته مي هم» دوستي جنگ«
از آن به بعد، مفاهيم . پس نيچه معتقد است زبان زماني تغيير كرد كه كشيشان قدرت پيدا كردند

شامل پرهيز از » پاكي«اين . ارز گشتند هم» بد«و » خوب«در تضاد قرار گرفتند و با » ناپاكي«و » پاكي«
فات پوشي از هرگونه ص همانا چشم» پاكي«سكس، جنگ، و غذاهاي مخصوصي بود، در واقع 

  .جوي نجيب بود جنگ
تر و شديدتر  ي روحانيون روز به روز قوي چيز خطرناك شد؛ اراده گرفتن روحانيون، همه با قدرت

بار توسط اين روحانيون بود كه صاحب ملكاتي  اما نيچه تاكيد دارد كه روح انسان براي نخستين. شد
 .جودي شرور بدل گشتزيرا روح انسان ژرفا گرفت و به مو. شد و از حيوانات جدا گشت

ها مخالفت كردند، و آن  اي و اشرافي پرداختند و با آن حالت روحانيون به ارزيابي حالت شواليه
چون روحانيون ضعيف بودند بنابراين شروع كردند به . ها را دشمن خوني خويش دانستند حالت
ي  از قدرت روحيهشان  كه قدرت نفرت تر شد تا اين تر و بيش شان بيش ورزيدن، و نفرت نفرت
 .آوران نيز باالتر رفت    جنگ

ورزترين گروه در  ها نفرت داند؛ چراكه آن ي روحانيون مي ي طبقه ترين نمونه نيچه، يهوديان را به
ها  آن. هاي اخالقي دچار واژگوني كاملي شود يهوديان باعث شدند تا ارزش. اند سراسر تاريخ بوده

ران و قدرتمند  فقير و رنجور و رام كردند و انسان شهوت -دشان مانند خو -را » انسان خوب«تعريف 
 .اش كردند ناميدند و تا ابد لعن» شر و بد«و نجيب را 



اما . اش نشد گذاري كردند كه كسي متوجه ها را از نو ارزش چنان آرام و كُند ارزش يهوديان آن
سوز  اساس همين نفرت جهان عشق مسيحي، بر: كردن مسيحيت بود آوردشان، علم   ترين دست بزرگ

 .ساخته شد

. ي يهود شدن وي را آخرين طعمه داند، و مصلوب آل يهودي مي نيچه، مسيح را تجسم نهايي ايده
مسيحي را  - گيرند و براي مخالفت با يهود، اصول اخالقي يهودي مخالفان يهود، جانب عيسي را مي

 .گزينند برمي

: گشايي مسيحيت، روند واژگوني اصول اخالقي كامل شد هانرفت و ج زمان با پيش گويد هم نيچه مي
 .»خوب«بود » بد«چه زماني  شد و آن» شر«بود » خوب«چه زماني  آن
 نقد

» اخالق بردگي«و » اخالق اربابي«ي نخست به معرفي تضاد ميان  رساله 9تا  1هاي  نيچه در بخش
آوران است، اخالق كساني است كه  جنگ زادگان و اخالق اربابي، اخالق اربابان و نجيب. پردازد مي

از اين رو، در اخالق اربابان، نيرو و قدرت و سالمتي و . دانند شان را خوب مي هاي خودشان و كنش
 .شوند دانسته مي» خوب«ثروت و شادماني، 

شوند و  اين اربابان ميان خودشان و كساني كه فقير و بيمار و ضعيف و ناتوان هستند تمايز قائل مي
) يعني فقر و بيماري و ضعف و ناتواني(ها  اين كيفيت. نامد مي» احساس فاصله«چه اين تمايز را ني

 .نهادند» بد«ها نام  ها بر آن همگي نامطلوب هستند، و ارباب

ي  ي كشيشان را نماينده نيچه طبقه. ها نيز، در مخالفت با اربابان، اخالق بردگاني را بنياد نهادند برده
هاي ديگر خويش، عوام و بردگان را نيز داراي اخالق  كند؛ گرچه در نوشته معرفي مياخالق بردگان 

 .داند بردگاني مي
گيرند كه نفرت بورزند  عوام و روحانيون و بردگان چون ضعيف و بيمار و فقير و ناتوان هستند ياد مي

نامند و  مي» بد و شر«را ها اربابان خويش  آن. و از قدرت و سالمت اربابان ابراز انزجار و نفرت كنند
 .»خوب«خودشان را 

طور  ي نيچه است، و همين هاي مشهور انديشه ضديت بين اخالق اربابان و اخالق بردگان، يكي از جنبه
توان ديد كه نيچه  خيلي راحت مي. گيرد يكي از آن مواردي است كه مورد بدفهمي فراوان قرار مي



و البته خود (مسيحي را كه در روزگار خود نيچه -انيِ يهوديستايد و اخالق بردگ اخالق اربابي را مي
توان نيچه را محكوم به  انديشانه هم مي و خيلي ساده. شمارد اخالق غالب بوده است خوار مي) ما

 .آريايي كرد» اربابان«داري از  ستيزي و نژادپرستي و طرف يهودي

شناسان  ي را مطرح كنيم كه نيچه به رواناجازه بدهيد براي گشودن راز اين مساله، دوباره همان نقد
ي معاصر انگليسي  گرايي بر فلسفه فايده. ها فاقد بينش تاريخي هستند گفت كه آن انگليسي داشت و مي

گرايي تفسير كرده  شناسان نيز كل تاريخ اخالق را بر حسب فايده و فايده مستولي بود و اين روان
 .پنداشتند شان مي ته بودند و همسانرا يكي گرف» مفيد«و » خوب«يعني : بودند

توانستند فراتر از تعصبات  ها نمي دانست چون آن ها را فاقد بينش تاريخي مي شناس نيچه آن روان
ها فاقد اين  وقتي آن. ديدند ها تاريخ را از چشم اخالق خودشان مي آن: اخالقي زمان خويش بروند

دار است و تفسيري كه از تاريخ اخالق به دست  شان از تاريخ مساله انداز هستند، پس بررسي چشم
 .دهند نيز خطرناك است مي

جا كه ممكن است فارغ از  خوانيم تا آن كند كه وقتي داريم تاريخ را مي نيچه ما را تشويق مي
بند اين  طور كه قبلن گفته شد، خود نيچه چندان پاي البته همان. گذاري هاي اخالقي عمل كنيم ارزش

 .اي با اخالق بردگان دارد توزي و دشمني سرسختانه كينه آموزه نيست و

داند ما نبايد بگوييم نيچه دارد عليه  ورزي يهود مي ي نفرت حاال چون نيچه اخالق بردگاني را زاييده
ي نيچه صرفن اين است كه  بل مساله. زند اخالق بردگاني يا يهوديان يا حتي خود نفرت حرف مي

ي نخست  از اين گذشته، نيچه در درجه. »بد«هستند و چه چيزهايي » خوب«مشخص كند چه چيزهايي 
 .داريم» بد«و » خوب«كند تا مفاهيمي را نقد كند كه ما از  تالش مي

ها در اين  ستيزي مردم آلمان به اين خاطر بود كه مسيح با يهوديان مخالف بود، و آن يهودي
اما نيچه . نه يهودي كه آريايي بوده است گويند مسيح روند كه مي ستيزي تا جايي پيش مي يهودي

ي  شده رود؛ نيچه باور دارد كه عشق مسيحي، پاستوريزه ستيزي مردم آلمان مي فراتر از جنبش يهودي
 .ورزي يهود است و خود مسيح نيز واعظ اخالق بردگي است نفرت

  .ان انديشه را داردي مسيحيت نيز هم ي يهوديت دارد درباره اي كه درباره در واقع نيچه هرانديشه
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شان بدل به  زماني شروع شد كه خشم و خصومت» شورش بردگان در اخالق«گويد كه  نيچه مي
اخالق بردگان ضرورتن اخالقي منفي و واكنشي است، و بر اساس رد و طرد . نيرويي خالق گشت

اين اخالق به نيروهاي خارجي مخالف كه با . گشته استكساني كه با اين اخالق متفاوت هستند بنا 
 .گويد ي بزرگ مي »نه«كنند يك  اخالق بردگان در تضاد هستند و آن اخالق را سركوب مي

از سوي ديگر، اخالق اربابان با امور خارجي خيلي كم سر و كار دارد و خيلي كم به بيرون از خودش 
ساخته شدند تا » خوب«، بعد از چيزهاي واال و »بد«و نگرد؛ در اخالق اربابان، چيزهاي پست  مي
را شدت » خوب«به وجود آمد تا برتري » خوب«بعد از » بد«عنوان يك متضاد عمل كنند؛ يعني  به

 .بخشد

توانند حقيقت را تحريف كنند، اما اخالق اربابان  اگرچه هم اخالق بردگان و هم اخالق اربابان مي
هاي يونان باستان كه  دهد كه واژه نيچه تذكر مي. كند اين كار را مي تر از اخالق بردگان خيلي كم

 .بسته هستند هم» ناشادي«ي  مختص طبقات پايين جامعه هستند با واژه

طور طبيعي شاد هستند، و اگر افراد طبقات پايين  دانستند كه به ها خودشان را موجوداتي مي نجيب
اصله بگيرند در واقع اين افراد طبقات پايين هستند كه دچار ها ف ها را تحقير كنند يا از آن جامعه آن

دانند و از اين طريق  ها را بد مي بردگان، اما برعكس، وضعيت كنوني نجيب. اند بدفهمي شده
 .كنند نفس خويش را تضمين مي اعتمادبه

ين و هاي خشمگ ي وجوديِ برده تواند چيزهايي را جدي بگيرد كه سازنده فرد نجيب و ارباب نمي
. ها ها و دشمني ها و مصيب كشاند؛ چيزهايي مانند بيماري ها را به فساد مي ورز است و البته آن خصومت
دهد كه خشونت و خصومت در وجودش رشد كنند  ورز اجازه مي ي خشمگين و خصومت وقتي برده

رباب نجيب تر از ا تر و تيزهوش اندك زرنگ دهد اندك اي كه به خرج مي ريزي و با صبر و برنامه
 .شود مي



ترين خشم و خصومت  چيدن عليه دشمن، موجب بزرگ ورزيدن و دسيسه ي دشمني اين دغدغه
نزد بردگان اساسن همان مفهوم » دشمن شر«مفهوم . شود مي» شر«يعني موجب پديدآمدن : شود مي

» خوب«د با را در تضا» بد«كنند  ها شروع مي كه نجيب و درست همين. نزد اربابان نجيب است» خوب«
 .نامند مي» خوب«آورند و خودشان را  را به وجود مي» خوب«آورند، بردگان نيز مفهوم  به وجود مي

شود هم  قدر متفاوت هستند، در حالي كه تصور مي چه» بد«و » شر«خواهد بگويد كه مفاهيم  نيچه مي
توضيح » خوب«ي مفهوم  هنيچه اين تفاوت را با كاركرد دوگان. هستند» خوب«متضاد » بد«و هم » شر«

 .نامند مي» شر«برند كه بردگان آن را  را دقيقن براي چيزي به كار مي» خوب«ها  دهد؛ نجيب مي

شوند مانند  رو مي كه با بيگانگان روبه هاي محترم و رام هستند، اما همين نجبا در ميان خودشان انسان
» بورها«. مي نامند» شده بورهاي درقفس« ها را در واقع نيچه آن –شوند  حيوانات محبوس در قفس مي

ها و  تنها به وايكينگ نيچه اين نشان افتخار را نه. جا نه به رنگ مو كه به شيرها اشاره دارد در اين
گاه از  بسته است و گه با خشونت هم» بربريت«. بخشد هاي عرب و ژاپني هم مي ها كه به نجيب گوت

 .زند سوي نجبا هم سر مي
در واقع (اند  كاري و تهذيب كرده را مقداري دست» شده شيران درقفس«ري اين خرد معاصر بش
كار و تهذيب  خوان شود، اما نيچه سخت با اين دست تا با انسانيت معاصر هم) اند پاستوريزه كرده

 .براندازي اخالق اربابان به نفع تقويت اخالق بردگان هيچ افتخاري ندارد. مخالف است

گين و  جهاني كه امروزه بردگان خشم. سناك باشد، اما پسنديده و ستودني استاين بربريت شايد تر
. شان صرفن وضعيت ميانه و حد وسط را دارد جهان: اند پسنديده و ستودني نيست ورز ساخته خصومت

با  –ما . خستگي و درماندگي انسانيت است –همه ازش بيزار است  كه نيچه اين -ي نيهيليسم  نشانه
ترسيم، بل اميدي هم ديگر براي حرمت و تصديق انسانيت  تنها ديگر از انسانيت نمي نه -نيهيليسم 

 .روح و راكد سازد نيچه هراس دارد كه اخالق بردگي ما را بي. نداريم

 نقد

اين مفهوم، نيروي خالقي . شود هاي نيچه خيلي تكرار مي در نوشته» خشم و خصومت«مفهوم مهم 
فهميم كه  تر مي ها را زماني به ما خشم و خصومت برده. بردگي قرار دارداست كه پشت مفهوم اخالق 

 .كند ها مي ي برده ها متوجه آن را در مقايسه با احساس تحقيري قرار دهيم كه ارباب



كه خود را  ي ثانوي است، يعني بعد از آن در اخالق اربابان يك انديشه» بد«از ديد نيچه، مفهوم 
با خود اربابان » بد«براي چيزهاي مخالف خويش به وجود آوردند و مفهوم را » بد«ناميدند » خوب«

در واقع اين نگاه تحقيرآميز فراتر از اين . كنند ها نگاه مي اربابان با تحقير به برده. هيچ ارتباطي ندارد
 .«حاليم كه ما مانند شماها نيستم خوش«ها بگويند  است كه به برده

برنده و  ورزند احساس و اشتياقي تحليل شان مي ها به اربابان ه بردهكه برعكس؛ خشم و خصومتي ك بل
آيند  كند و تلخ و ناخوش ها را مسموم مي احساس و اشتياقي است كه خود برده. فرساينده است

دهند كانون  ها از خود نشان مي ها در مقابل تحقير ارباب اين خشم و خصومتي كه برده. سازدشان مي
 .هاست ي برده اصلي انرژي و توجه

اگر . ها دوام زيادي ندارد چيزي در آن هيچ: هاست حرف تر از اين زندگي انسان نجيب، خيلي ساده
آرام بگذرد، و اگر شادمان باشد شادماني خويش را  گذارد كه آرام گين شوند، مي انسان نجيب غم

 .كند انسان نجيب در اكنون زندگي مي: داند شادماني اكنون مي
كند و  وي در اكنون زندگي نمي. پروراند ورز اما چيزها را در خودش مي ن و خصومتانسان خشمگي

ها و  ي انديشه از ديد نيچه، همه. كند ها ايجاد نمي چون اربابان و نجيب اش را هم اميد و زكاوت
 .نامد مي» شر«رسد و انسان نجيب را  به اوج خودش مي» شر«هاي برده در ابداع مفهوم  ورزي نفرت

هاي زمان اكنون است و نقدي كه به  رفتن از واقعيت ورزي و طرد و طفره ه اساسن مخالف نفرتنيچ
اي است كه در جهان پس از مرگ  اميد بردگان به وعده. اخالق بردگان دارد نيز بر همين اساس است

 .بردگان هيچ شناختي از خويشتن و اكنون ندارند. شود متحقق مي

چراكه . سازد ارزش مي شمارد كه اين اخالق، زندگي را بي را خوار مي نيچه از آن رو اخالق بردگان
تر خالق باشيم، اعتماد به  شود ما به خودمان و اكنون توجه نكنيم، كم خشم و خصومت موجب مي

شود كه  اخالق بردگان موجب مي. تري داشته باشيم تري داشته باشيم و برانگيختگي كم نفس كم
 .ود ندهندب ها خودشان را به انسان

اي  ي اين است كه به هيچ نظام اخالقي دهنده داند نشان تراز اربابان نمي كه نيچه خودش را هم همين
تر از اربابان و  تر و باهوش ورز زرنگ گين و خصومت گويد بردگان خشم كه مي و همين. وابسته نيست



داند يا تيزهوشي و  نميدهد كه نيچه انسان ارباب و نجيب را كامل  ها هستند، نشان مي نجيب
  .گيرد ي ضعف نمي بودن را نشانه زرنگ

  
  
  

 17تا  13ي نخست، بخش  رساله

 خالصه

خيلي پيچيده و عميق است و البته براي فهميدن نيچه خيلي » تبارشناسي اخالق«ي كتاب  بخش سيزده
اين بخش  نيچه در. ها و پرندگان شكاري است تمركز اين بخش روي تضاد بين بره. ضروري و مهم

را به ما بفهماند، مفهومي كه از خشم و خصومت به وجود آمده » خوب«گاه مفهوم  خواهد خاست مي
 .است

ها را  ها پرندگان شكاري را شر بدانند، چون پرندگان شكاري بره رسد كه بره ها طبيعي مي به نظر خيلي
دانند مگر  چيز را خوب مي همهها  شود فهميد چرا بره جاست كه مي و از همين. خورند كشند و مي مي

 .پرندگان شكاري

يعني (گيري  داند، اما قبول ندارد كه اين نتيجه گيري را قبول دارد و قابل فهم مي نيچه اين نتيجه
ي  كشتن، نشانه. ها شود شدن بره بتواند مانع از كشته) ها و شربودن پرندگان شكاري بودن بره خوب

اي براي كشتن  گويد كه پرندگان شكاري، قدرت و زورمندي مينيچه . قدرت و زورمندي است
كار را  گاهي نيست كه پرندگان شكاري را مسوول كشتار بداند؛ اگر اين ها در جاي اخالق بره. است

در واقع مثل اين است كه هستي و ) يعني اگر پرندگان شكاري را مسوول كشتار بداند(بكند 
 .ووال ببردوجودداشتن پرندگان شكاري را زير س

كشند  كند كه نمي كند، وقتي كساني را ستايش مي را ستايش مي» خوب«وقتي اخالق بردگان مفهوم 
كند  ي كساني را ستايش مي رنجانند، پس در همان حال دارد همه رسانند و كسي را نمي و آسيب نمي

يا جلوي هر نوع ديدن خودشان بشوند و  توانند مانع از آسيب قدرت هستند كه نمي قدر بي كه آن
 .رساندني را بگيرند آسيب



اي كه ناشي از ناتواني و ضعف است را كرداري مثبت و شايسته  كنشي اخالق بردگان، سكوت و بي
اش مستقل است باور دارد و  كه از كردارهاي) ي»روح«يا (اخالق بردگان به فاعلي . كند تعبير مي

 .داند اش را قابل ستايش مي كنشي هاي آن فاعل را آزادي و بي بنابراين ضعف
دهد و آن را  تصويري نسبتن كلي از اخالق بردگان به دست مي» تبارشناسي اخالق«بخش چهاردهم 

گويد  اين بخش از كتاب مي. ي متعفن و بدبويي مي داند كه از نفرت و غرغركردن پر شده است چاله
شرمي آن را زير  اربابان با بي ي اخالق بردگاني است؛ عدالت همان چيزي است كه ساخته» عدالت«

» داوري خداوند«جويي نيست اما منتظر روزي است كه  اخالق بردگان به دنبال انتقام. گذارند پا مي
 .عدالت را برپا سازد

آورد تا نشان دهد  ويژه از كشيش ترتوليان، نمونه مي هاي مسيحي، به نيچه در بخش پانزدهم از نوشته
اي  نويسندگان مسيحي. درآورده است» عشق مسيحي«د را به شكل كه نفرت و خصومت چگونه خو

نوع شكنجه  آورد سرشار از انرژي شهواني براي خلق همه شان را نمونه مي هاي كه نيچه برخي از نوشته
 .كاراني كه به بهشت راه ندارند را شكنجه كنند است تا گناه

ترين  ترين و بزرگ يكي از كهن» بدي خوبي و«و » خوبي و شر«گيرد كه نبرد بين  نيچه نتيجه مي
ي اخالق  گويد اگر امكاني براي احياي دوباره نيچه مي. نبردهايي است كه روي زمين رخ داده است
 .مان به آن كمك كنيم كه احيا شود اربابان وجود داشته باشد، ما بايد با تمام توان

 نقد

ها كشتن است يا  آن» ماهيت«معني نيست كه كند به اين  هاي شكاري مي ي پرنده بحثي كه نيچه درباره
ژيل دلوز وقتي نيچه را تفسير . »اگر پرندگان شكاري نكشند ديگر پرندگان شكاري نيستند«كه 
گوييد كه  وقتي نيچه مي. چيزي وجود ندارد مگر نيرو گويد كه از ديدگاه نيچه هيچ كند مي مي

 .كند كه فقط نيرويي بر نيروي ديگر عمل ميگويد  كشد دارد اين را مي ي شكاري بره را مي پرنده
كند؛ وقتي پرندگان شكاري طور ديگري عمل  در نگاه اول، انگار نيچه دارد اراده و اختيار را رد مي

وقتي نيچه را . توانيم پرندگان شكاري را پرندگان شكاري بدانيم ما نمي) ها را نكشند يعني بره(كنند 
كس را در قبال  كند و هيچ يم بگوييم كه نيچه اراده و اختيار را رد ميتوان گاه مي گونه بخوانيم آن اين

 .داند گو نمي اش مسوول و پاسخ كارهاي



اي وجود ندارد كه  ي شكاري داند، يعني هيچ پرنده اش نمي ي شكاري را مستقل از اراده نيچه، پرنده
ت، داريم چيزي را به چيز ديگري اس» اراده«ي شكاري داراي  گوييم پرنده وقتي مي. اراده نداشته باشد

باشدش؛ اراده ذاتن همان » داشته«نيست كه كسي يا چيزي » چيزي«كه اراده  درحالي. كنيم منسوب مي
. اش است، و اين اراده معطوف به مرگ بره است ي شكاري همان اراده پرنده. چيز يا كس است

ي موجود  ري است، يعني مستلزم ارادهي شكا ي پرنده اي متفاوت از اراده نكشتن بره مستلزم اراده
را بكشد، در واقع داريم   ي شكاري نبايد بره اگر بخواهيم بگوييم كه پرنده. متفاوت ديگري است

 .ي شكاري بايد حيوان ديگري باشد گوييم كه پرنده مي

م خود را جا كه قادر نيستيم انتقا از آن: قدرتي است ي بي فهميم زاده گويد عدالتي كه ما مي نيچه مي
اگر نه روي زمين، در  –كنيم تا اين حق را  را ابداع مي» عدالت«سازيم، و مفهوم  بگيريم، حق را مي

گو نيستيم، بل ما  ي عدالت مسوول و پاسخ گويد ما در قبال ايده نيچه مي. توجيه و اثبات كند -بهشت 
كشند هيچ  خاطر پول آدم مي ه بهبه همين خاطر، از ديد نيچه، قاتليني ك. در قبال خويش مسوول هستيم

ها را تحت كنترل  اند كه پول آن اند، بل آن قاتلين اجازه داده اي را زير پا نگذاشته قانون اخالقي
  .اي ضعيفي دارند اند كه اراده خويش درآورد و از اين رو نشان داده

  
  
  

 7هاي يك تا  ي دوم، بخش رساله

 خالصه

بستن آغاز  دادن و پيمان با بررسي اهميت توانايي ما براي قول» اخالقتبارشناسي «ي دوم كتاب  رساله
 .شود مي

داد مشخصي نبايد  كه رخ يعني اين –اي داشته باشيم  ي قوي دادن نيازمند اين است كه اولن حافظه قول
زان مي. دهنده در برآوردكردن قول اطمينان داشته باشيم و دومن به آينده و توانايي قول –فراموش شود 

بيني كرد، و البته بايد  دهنده داريم را بايد سنجيد يا كه پيش اطميناني كه به آينده و به توانايي قول



دادن وجود داشته باشد تا بتواند رفتارهاي  قوانين يا آداب مشتركي بين افراد يك جامعه در مورد قول
 .ها را كنترل كرد آن

كه به ما اجازه  چنين در خدمت اين هستند، و هم كردن ما بيني پس، جامعه و اخالق در خدمت پيش
منجر » گر فرد خودحكومت«ي  اين روند پيچيده، در غايت خودش، به ايده. دهند تا قول بدهيم

خاطر كه آداب و رسوم وي را  تواند قول بدهد، نه به اين گر كسي است كه مي شود؛ خودحكومت مي
بنابراين، فرد . ي آزاد خودش است صاحب ارادهكه فرد آقا و  كند، بل دادن مي مجبور به قول

روست؛ ما اين حس  اش، با مسووليت مهيب و ترسناكي روبه گر در قبال آزادبودن خودحكومت
 .ناميم مي» وجدان«مسووليت را 

گويد  نيچه مي. پردازد مي» وجدان بد«دادن و وجدان، به مفاهيم گناه و  نيچه بعد از بررسي مفاهيم قول
مجازات بر اساس گناه داده . گناه، بدهي است. گويي يا امر بداخالقي ندارد ارتباطي با پاسخگناه هيچ 

كه مجازات صرفن يك انتقام است؛ اگر كسي نتواند قولي كه داده را انجام دهد انگار  نشده است، بل
 .از اين رو مستحق مجازات است. قرضي گرفته و برنگردانده است

رساندن به  تواند لذت آسيب اش را داشته باشد، مي گرفتن پول بازپسكاري نتواند لذت  اگر طلب
ي  كند؛ همه جا معني پيدا مي اش اشاره كرد اين اي كه نيچه قبلن به حافظه. كار را داشته باشد بده

 .دهيم را فراموش كنيم ي بعد مي ها براي اين است كه نگذارد ما قولي كه دفعه ها و ستم مجازات

» جشن«و نيچه اين لذت را  –دادن ديگران، لذت بزرگي است  كند كه رنج مينيچه خاطرنشان 
نيچه، با . كنيم كردن پيدا مي ي اخالقي را در جشنِ ستم گاه وجدان و گناه و وظيفه ما خاست. نامد مي

دادن  بردن مخالف زندگي است اما رنج گويد گرچه رنج هاي كهن، مي راني فرهنگ اشاره به ستم
 .شن زندگي استترين ج بزرگ

بردن داريم، از يك طرف همان نفرتي است كه ما از غرايزمان  گويد تنفري كه ما از رنج نيچه مي
بردن،  رنج. بردن نداشته باشيم داريم و از طرف ديگر نفرت ما از اين است كه هيچ احساسي براي رنج

بردن هميشه خوشي داشت و  رنجمعني و فاقد احساس نبود؛  نه براي باستانيان و نه براي مسيحيان، بي
 .شد توجيه مي

 نقد



ها موجوداتي اجتماعي هستيم و كاركردهاي اجتماعي داريم پس مفاهيم گناه و  وقتي كه ما انسان
ها  گاه اين مفاهيم را در آسمان شوند و ما تمايل داريم كه خاست وجدان خيلي مهم و اساسي مي

ها وجود ندارد، درست مثل  گاه آغازيني براي خاستي  گويد كه هيچ نقطه نيچه مي. ردگيري كنيم
گاه گناه نيز صادق  اين امر در مورد خاست. ي يك تحول و تكامل تدريجي است خود انسان كه زاده

 .است

توانيد و بايد  كنيد چون مي گويي و مسووليت گره خورده است؛ شما گناه مي امروزه با پاسخ» گناه«
بينيم كه  گاه مي گاه گناه را بشناسيم آن اگر خاست). نكنيد و گناه(جور ديگري رفتار كنيد 

. هيچ ارتباطي ندارد» گناه«ي آزاد در ارتباط است، با  گويي و مسووليت، كه با مفهوم اراده پاسخ
ابداع جديدي » ي آزاد اراده«در واقع . اي است كه بايد پرداخته شود از ديد نيچه صرفن بدهي» گناه«

 .اني به وجودش آورده استاست كه اخالق بردگ

كار  شود فقط و فقط به اين خاطر كه متخلف و گناه مجازات، از منظر اخالق بردگاني، اعمال مي
يعني يا ديوانه (اگر كسي آزاد نباشد كه رفتار كند ). و گناه نكند(توانسته جور ديگري عمل كند  مي

 .شود جازات نميم) باشد، يا مجبور بوده باشد و يا تصادفي تخلف كرده باشد
اگر شما نتوانيد به . برند كردن ديگران لذت مي كنند چون از مجازات گويد مردم مجازات مي نيچه مي

. زدن به شما لذت ببرم توانم از خردكردن و لت كم مي ايد عمل كنيد من دست قولي كه به من داده
اگر هم به . من بدهي داريد جا، همان بدهي است؛ اگر شما قولي بدهيد، در واقع به گناه، در اين

 .ام را از شما هرجور كه شده پس بگيرم تان عمل نكنيد من بايد بدهي قول

كنيم  فرو برده است؛ ما پيوسته خودمان را ورانداز مي» وجدان بد«اخالق مدرن، ما را در باتالقي به نام 
امروزه . كنيم ريم رفتار مياي دا كنيم تا مطمئن شويم كه به طرز شايسته و درمورد خودمان داوري مي

» رفتارهاي ناشايست«ايم و اين به آن خاطر است كه ما در باتالق مفاهيم  بهره ما از خوشي و شادي بي
هاي اخالقي آزاد  در دوران باستان، مردم از محدوديت. ايم ايم فرو رفته ي كه خودمان ساخته»گناه«و 

دادند كه ببينند آيا مطابق اخالق رفتار  حمت نميكردند و به خودشان ز بودند و آزادانه زندگي مي
 .تر از ما خوش و شاد بودند و براي همين است كه بيش. كنند يا نه مي



ترين  كند كم ي گذشته قضاوت مي زند و درباره البته نيچه وقتي دارد در مورد گذشته حرف مي
فرويد است؛ تخيالت فرويد هم از اين نظر بسيار شبيه به . آورد مدركي براي اين مدعاي خويش نمي

  .از دقت دانشگاهي و شواهد تجربي چنداني برخوردار نبود
  
  
  

 15تا  8ي دوم، بخش  رساله

 خالصه

اي كه بين فروشنده و خريدار، بين  كند تا به روابط اوليه گاه گناه و وجدان را دنبال مي نيچه، خاست
چيز را ارزيابي و  هستيم كه پيوسته همهما موجوداتي . رسد كار برقرار است مي كار و بده طلب

اين روابط خريد و فروش، بين . چيز قيمت دارد، هم كردارها و هم كاالها همه: كنيم گذاري مي ارزش
 .كنيم جريان دارد مردم و اجتماعي كه ما درش زندگي مي

دار  دم را وامكند و از سويي ديگر مر گاه و امنيت و صلح فراهم مي جامعه از يك سو براي مردم پناه
اند،  تنها بدهي خويش را نپرداخته كنند مثل اين است كه نه شكني مي افرادي كه قانون. سازد خويش مي

ترين  پس عجيب نيست كه چنين متخلفاني با خشن. اند كار خويش نيز حمله كرده كه به طلب بل
 .رو شوند ها روبه مجازات

تر به اين نياز دارد كه متخلفين را  تمندتر باشد، كمقدر جامعه قدر گويد كه هرچه چنين مي نيچه هم
ي  منزله گيرد به اي كه عليه جامعه صورت مي اي ضعيف باشد، هر حمله اگر جامعه. مجازات كند

جامعه . شود و بايد هر چه زودتر آن حمله را دفع كرد تهديدي براي زندگي آن جامعه تصور مي
تواند متخلفين و مخالفين را مجازات  ماند و مي ا پايدار ميه ي حمله رغم همه قدر قوي باشد به هرچه
دهيم  ما وقتي به متخلفي اجازه مي. اي ديگر نيازي به عدالتي سفت و سخت ندارد چنين جامعه. نكند

 .ايم ارزاني داشته» رحمت«ايم و  برود، در واقع قدرت خويش را بروز داده



گويد كه تاثيرات واكنشي انتقام و غيض و  د و ميگرد گاه عدالت بازمي جا به خاست نيچه در اين
اندكند افرادي كه . گيرند خشم، آخرين مواردي است كه مورد بازبيني و بررسي عدالت قرار مي

 .ها واقعن با عدالت برخورد كنند زننده به آن ي فرد آسيب درباره

د قرار گيرم، اين من نيستم كه اگر من مورد دستبر. گيرد عدالت و نهاد قانون از گروه متخلف انتقام مي
پس، نيچه . ام، بل عدالت است كه آسيب ديده است، و بنابراين عدالت بايد انتقام بگيرد آسيب ديده

تواند وجود داشته باشد كه داراي قانون باشد و بتوان  اي مي گويد كه مفهوم عدالت فقط در جامعه مي
 .اش تخطي كرد از قانون

هاي مختلف بر  قدرت. گاه با مفهوم سودمندي متفاوت است م خاستحتمن قبول داريد كه مفهو
كنند و معني و هدف و  ها و تعابير هر چيزي كه مدت زمان درازي عمر كند اربابي مي معاني و هدف

گوييم چيزي داراي هدف يا سوددهي است در واقع  وقتي مي. سازند تعبير آن چيز را مشخص مي
چيزها و . كند كند و عمل مي سازيم كه دارد كار مي ي را فاش مي»قدرتاراده به «اي از  داريم نشانه

ها و نيروهاي مختلف هستند كه هدف مشخصي به  اي ندارند، اراده مفاهيم هيچ هدف ذاتي و دروني
ي اين چيزها و مفاهيم متحقق  وسيله دهند و از اين طريق هدف خويش را به چيزها و مفاهيم مي

 .سازند مي

كنش مجازات همان . مفهوم مجازات از يك لحاظ عمر درازي دارد و از لحاظ ديگر، نه براي نمونه،
. ثبات بوده همانا هدف مجازات است چيزي است كه عمر درازي كرده و تنها چيزي كه متغيير و بي

نيچه . شده هنوز هم در ابهام است كه چرا مجازات انجام مي مجازات تاريخ دراز و روشني دارد اما اين
 .كند ها به خود گرفته را براي ما فراهم مي متفاوتي كه مجازات در طول سال» معاني«هرستي از ف

. سازد كاري را در ما بيدار نمي گويد مجازات حس گناه نيچه در اين فهرستي كه تهيه كرده است مي
غفلتن اشتباه چيزي «گويد  كه مي بل» كردي تو نبايد اين كار را مي«گويد كه  يعني مجازات به ما نمي

 .سازد تر و رام مي دانند، مجازات ما را محتاط تر نوعي بدشانسي مي مجازات را بيش. »انجام شده است
 نقد

. چيست» قدرت«و » اراده«در اين بخش، يعني بخش دوازدهم، هنوز روشن نيست كه منظور نيچه از 
هاي  ي اتفاق طريق مقايسهكه برداشتي سطحي است از » ي به قدرت اراده«ها از  يكي از برداشت



براي . هركسي دوست دارد كه بر ديگري غلبه پيدا كند: شود ي زندگي خود ما حاصل مي روزمره
ها  آموزان ضعيف اربابي كند و قدرتي كه بر آن ي مدرسه دوست دارد كه بر دانش پنبه نمونه، پهلوان

ي  كنند تا نمره شان را مي يي سع آموزان خرفت و خنگ همه دانش. كند را احساس كند اعمال مي
 .تر هستند تر و زرنگ شان بگيرند و نشان دهند كه تيزهوش هاي كالسي ي هم باالتري از بقيه

ي قدرتي بين دوستان برقرار  داند كه چه مبارزه ي نوجوواني را گذرانده باشد مي هركسي كه دوره
كنند،  ا از گروه ديگر جدا ميسازند تا خودشان ر ها مي اي كه نوجووان هاي دوستي گروه. است
بين مردان و زنان هم روابط قدرت در جريان است؛ هر كس با . هاست ي قدرتمندي آن دهنده نشان

 .كوشد تا احساس قدرتمندي كند اش مي اغواي طرف مقابل

اگر به شما . ي به قدرت است اش اراده آخر محرك مندي نيز دست گويد كه سخاوت نيچه حتي مي
كردن به شما را دارم، قدرت دارم  دهم كه من قدرت كمك در واقع دارم به شما نشان مي محبتي كنم،

ي به  چيز همانا اراده ي همه گويد كه محرك و برانگيزاننده نيچه مي. كه شما را مديون خودم كنم
 .قدرت است

ي  اراده: گيردي به زندگي در تضاد قرار  ي به قدرت است شايد با اراده چيز اراده كه محرك همه اين
البته داليلي هم وجود . به زندگي يعني ما در زندگي به دنبال خودصيانتي يا حفاظت از خودمان هستيم

مثلن، شهيدي كه بنا به . تري از زندگي دارد قدرت اهميت بيش -براي ما  -كند  دارد كه تصديق مي
تواني من را بكشي،  تو مي«گويد كه  ميزباني دارد اين را  خواهد بميرد در واقع با زبان بي هر دليلي مي

رسد،  هاي من نمي ات به آرمان اما دست. تواني با بدن من هر كاري كه دوست داري انجام دهي تو مي
اين شهيد آشكارا » .هاي تو ايستادگي كنم قدر قدرتمند هستم كه در برابر تهديد كه آن به خاطر اين
 .ي به زندگي است تا اراده ي به استقالل قائل تري به اراده ارزش بيش

چيزي  هيچ. نامد كمك كند مي» ي به قدرت اراده«چه نيچه  توانند ما را در فهميدن آن ها مي اين نمونه
ام هر  اگر دوستان. ي قدرتمند غلبه پيدا كند يا آن را تحت كنترل خويش درآورد تواند بر اراده نمي

ها و  رتمند نيستم، به اين خاطر كه من مطيع هوسام گفتند انجام دهم، من ديگر قد كاري را كه به
ي  اما اگر شكنجه و تهديد به مرگ هم نتواند رفتار مرا تغيير دهد، من اراده. ها هستم هاي آن خواهش

 .نوع سلطه مقاومت خواهم كرد اي دارم و در برابر همه بسيار قوي



دار و مهم  ند؛ هر چيزي كه براي ما معنيدا كردن و تفسير هم در ارتباط مي كردن را با معني نيچه اراده
. كند گري مي بودن آن چيز هست كه سلطه داري و مهم ترديد اراده يا نيرويي پشت اين معني باشد بي

توانيم اين كنش من را دو جور معني كنيم؛ من  رسانم، مي براي نمونه، وقتي من به شما آسيب مي
اي خشن و جسور  در برداشت اول، اراده. ام خودم دفاع كرده كه من از ام، يا اين قلدرمابانه رفتار كرده

در برداشت دوم، من . كنم رساندن به شما دارم احساس قدرت مي به قدرت وجود دارد و من با آسيب
 .ام ي صيانت از خود عمل كرده بر طبق غريزه

تواند رفتار  مي اي كه پشت عمل بوده است در هر دو برداشت، عمل يكساني رخ داده است، اما اراده
 .اي پشت آن تفسير وجود دارد ترديد اراده هرجا تفسيري يافتيم، بي. من را جورهاي مختلفي تعبير كند

ها، ما  بيند تا نيروها و اراده جا كه خرد مرسوم و سنتي، جهان را بر حسب رفتارها و كردارها مي از آن
پنداريم كه كردارها هميشه معاني يكساني  و مي توانيم معني چيزها را از رفتار و كردار جدا كنيم، نمي

دهد كه  بندد و نشان مي نيچه اين نقد را در مورد خيلي از مفاهيم اخالقي به كار مي. داشته و دارند
ي  ها شديدن به اراده اند و معاني آن در طول زمان معاني مختلفي گرفته» عدالت«و » گناه«و » خوب«

  .خاصي وابسته بوده است
  

  

  

 25تا  16هاي  ي دوم، بخش لهرسا

 خالصه

وجدان بد در : كند ي خويش را مطرح مي فرضيه» تبارشناسي اخالق«كتاب  25تا  16نيچه در بخش 
ها شكل گرفته  جانشيني انسان ها يا يك ي اقامت دائم انسان ي شكارگري به دوره ي گذر از دوره نتيجه
كه  مصرف و بدون كاربرد شد، و ما براي آن ي غرايز حيواني ما بي در اين گذار بود كه همه. است

 .مان مان اتكا كنيم تا به غرايز ناخودآگاه ده بمانيم ناچار شديم به ذهن خودآگاهبتوانيم زن
. شان كرد را بايد دور انداخت گويد كه غرايزي كه نتوان بيرون ريخت و در زندگي استفاده نيچه مي

دادگري و خصومت و ويراني را سركوب كنيم؛  هاي شكار و بي ما براي ورود به جامعه بايد غريزه



ي  در نتيجه، ما همه. ي زندگي پيشاتاريخي ما بودند هايي را سركوب كنيم كه زماني مشخصه زهغري
مان كرديم و از خودمان وحشي نويني ساختيم و عليه اين  ي درون هاي غريزي را متوجه اين خشونت

ا وپ افتد، ما يك زندگي دروني براي خودمان دست وقتي چنين اتفاقي مي. كنيم خود وحشي جنگ مي
 .ايم و يك وجدان بد كرده

جانشيني گذري خشن بوده است؛ يعني يك اقليت  ي يك ي شكارگري به دوره اين گذر از دوره
اي بيش  ، افسانه»قرارداد اجتماعي«در نتيجه : رحم و ظالمي اكثريت را مجبور به اين كار كرده است بي

شان را صرفن در  ي آزادي دند غريزهشان را از دست داده بودند، مجبور ش اكثريت، كه آزادي. نيست
 .شود درون خودشان داشته باشند، و بنابراين وجدان بد آفريده مي

پرستي و خودمحوري تبديل به  شود و پرهيز از نفس ي زيبايي يا حسن درست مي در همين حين، ايده
له پيدا ي وجدان بد را در حس بدهكاربودن اعضاي قبي نيچه بعدن ريشه. گردد آل مي يك ايده

مندتر  روز قدرت كه قبيله روزبه همين. كند؛ افراد قبيله به موسس قبيله حس بدهكاربودن دارند مي
كم با  كم. شود تر مي اي كه اعضا بايد به موسسان قبيله يا نياكان خود بپردازند نيز بيش شود، بدهي مي

خداي مسيحي نيز . دهند قرار ميعنوان خدا مورد پرستش  مرور زمان، افراد قبيله نياكان خويش را به
 .انگيزد همين حس بدهكاربودن و گناه را در انسان برمي

پنداريم  گيريم و مي چون ما از پرداخت اين بدهي عاجز و ناتوان هستيم، پس مورد لعنت ابدي قرار مي
يا (خدا جا بود كه  نبوغ مسيحيت آن. آيند ها با گناهي كه قابل خريداري نيست به دنيا مي كه انسان

قدر عاشق انسان بود كه  خدا يا مسيح آن: هاي ما را بخرد ي گناه خودش را قرباني كرد تا همه) مسيح
 .كار نباشد خودش را قرباني كرد تا انسان بده

ي وجدان بد متمركز نيستند؛ مثلن خدايان  ي خدايان روي ايده كند كه همه البته نيچه تصريح مي
 .كنند دانند بل تجليل نيز مي تنها پست و خوار نمي يوناني غرايز حيواني را نه

 نقد

زند لحن  حرف مي -ي دنياي معاصر ماست  كه مشخصه –نيچه وقتي از اخالق بردگان و وجدان بد 
هرچيزي «شود كه بگويد نيچه هم مانند ديگران معتقد است  حتي آدم وسوسه مي. تند و درشتي دارد

 .»هرچيزي كه به اكنون متعلق باشد، بدكه متعلق به گذشته باشد خوب است و 



نامد و اخالق بردگاني را خوار و  مي» بيماري«گونه نيست؛ اگرچه نيچه وجدان بد را  اما واقعن اين
داند و ازشان  هاي انسان نسبت به گذشته را موفقيت مي ها و توسعه رفت داند، اما پيش مقدار مي بي

مردم پيشاتاريخي شادتر و آزادتر بودند، اما از آن طرف گويد  زمان كه مي نيچه هم. كند تجليل مي
 .داند مردم پيشاتاريخي را فاقد عمق و ژرفا مي

رساندن به ديگران  جانشين، بربرهاي شاد ديگر براي آزاردادن و آسيب گرفتن جوامع يك پس از شكل
از غرايز خويش اطاعت  جا پرسه بزنند، و جا و آن آزاد نبودند و ديگر اجازه نداشتند كه آزادانه اين

شان را  ي به قدرت ها اراده شان را معطوف به بيرون كنند، آن ي به قدرت توانستند اراده ها نمي آن. كنند
 .ي درون كردند و با خودشان مبارزه و نبرد كردند متوجه

و ما  گرايانه منجر به ايجاد و پرورش اخالق بردگان و وجدان بد شد، گويد اين زندگي درون نيچه مي
با رشد اخالق بردگاني، مفهوم زيبايي نيز . است» پسند و مطلوب دل«به موجوداتي تبديل شديم كه 

 .ايجاد شد و ما خودمان را از ديگر حيوانات جدا كرديم

اعتراضي كه نيچه به دنياي معاصر خويش دارد به اين معني نيست كه دنيا را وادار كند به سبك 
. خواهد كه ما عمق و ژرفاي خويش را از دست بدهيم نيچه نمي: ز گرددزندگي نياكان نخستين ما با

ي  گرا نتيجه اگر زندگي درون. خواهد جلو برود كه بخواهد به عقب بازگردد، مي جاي اين نيچه، به
گرايانه نيز مشغول جنگ و  ي قدرت به درون بوده است اما ما در همين زندگي درون شدن اراده متوجه

 .خواهد كه ما اين جنگ را ببريم نيچه مي. مبارزه هستيم

ي به قدرت ما بايد خودش را چنان چيره و پيروز كند كه ما ديگر وجدان بد و خشم و غيض  اراده
اش را پيروز ساخته و از  ي به قدرت آدمي را كه اراده» چنين گفت زرتشت«نيچه در . نداشته باشيم

در همان كتاب است كه نيچه انسانيت را . نامد مي» ابرانسان«وجدان بد و خشم و غيض به دور است 
 .داند كه بين حيوانيت و ابرانسانيت كشيده شده است طنابي مي

. حال سازد خواهد ما را رام و ميان كند و مي وجدان بد احساس شرمساري و نفرت را در ما بيدار مي
روني خويش بجنگد و پيروز خواهد انسان معاصر با اين وجه از زندگي د براي همين است كه نيچه مي

كه پيروز شويم بايد اول خودمان را تاييد كنيم و جهان و زندگي و  ما براي اين. از ميدان بيرون آيد



مان  كاراني بدانيم كه زندگي ما نبايد خودمان را گناه. خودمان را چيزهايي بزرگ و عزيز بدانيم
 .مان است ي گناهان كفاره

ما چيزهاي ثابت و تغييرناپذيري . را چيزهاي ثابت و اليتغيري بدانيمترسد كه ما خودمان  نيچه مي
كنند تا بر نيروهاي ديگر  اي از نيروهاي مبارز هستيم، نيروهايي كه مبارزه مي كه مجموعه نيستيم، بل
  .غلبه كنند
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هاي زاهدانه  آل ايده«كند كه  سووال آغاز ميرا با اين » تبارشناسي اخالق«ي سوم كتاب  نيچه رساله
ها  آل هاي متفاوتي از اين ايده دهد كه مردم برداشت خود نيچه پاسخ مي» چه هستند؟) كشانه رياضت(

 .»بودن اراده داشته باشيم تا به چيزي اراده نداشته باشيم به هيچ«دهيم  دارند و ما ترجيح مي
دامني و نجابت اختيار  پرسد چرا واگنر در آخر عمرش پاك ميزند؛  نيچه، ريچارد واگنر را مثال مي

نيچه پس از ). كه در آن از نمادهاي مسيحي استفاده كرده است(را نوشت » پارسيفال«كرد و چرا 
هاي  ي آرمان گويد كه هنرمندان چيز زيادي ندارند كه درباره ي واگنر، مي بحث مختصري درباره

و (رمندان هميشه متكي به يك فلسفه يا اخالق يا دين خاصي هستند زاهدانه به ما بگويند چراكه هن
 .)داوري هستند داراي پيش

واگنر مجذوب شوپنهاور شد . ي شوپنهاور نبود زهدگرايي واگنر هم نبود گويد اگر فلسفه نيچه مي
ي  هواگنر معتقد بود جز موسيقي هم: اش به موسيقي اهميت زيادي داده است چون شوپنهاور در فلسفه

 .گويد ها هستند اما موسيقي با زبان اراده سخن مي گر پديده هنرها صرفن نمايش

گويد زيبايي لذت بدون سود و منفعتي است كه به ميل و خواست انسان ربطي  شوپنهاور وقتي مي
ي خويش وارد  شوپنهاور تعريف كانت از زيبايي را در فلسفه. كند روي مي ندارد دارد از كانت پي



وجوش  معتقد بود چيز زيبا بايد اراده و ميل را آرام كند و اراده و ميل را از حالت جنبكرد و 
 .اش بياندازد هميشگي

كند كه كانت از چشم يك ناظر و تماشاچي به تعريف زيبايي پرداخته و نه  نيچه اول از همه اشاره مي
گذارد؛ هنرمند  يك هنرمند ميبعد نيچه تعريف كانت از زيبايي را مقابل تعريف . از چشم يك هنرمند

مندي  جا كه به اراده و عالقه تعريف هنرمند از زيبايي آن. كند تعريف مي» تعهد به شادماني«زيبايي را 
 .گيرد كه كانت و شوپنهاور از زيبايي دارند توجه دارد دقيقن در تضاد با تعريفي قرار مي

هدگرايي است فرار از زجر و ي فيلسوفي كه مفتخر به ز گويد مشخصه نيچه دست آخر مي
كوشند شرايطي را فراهم كنند كه  همه مي. كند اش به او تحميل مي هايي است كه اراده شكنجه

ي  براي همين است كه فيلسوفان از ازدواج و هرچيزي كه مايه. شان حفظ شود احساس قدرتمندي
و دكارت و اسپينوزا و گويد كه هراكليتوس و افالتون  نيچه مي(پرتي باشد نفرت دارند  حواس
 ).نيس و كانت و شوپنهاور هرگز ازدواج نكردند اليب

دادن احساس  زهدگرايي همانا افزايش: جاست كه پي به زهدگرايي فيلسوفان مي برد نيچه از همين
كه تاييد هستي است؛ در زهدگرايي  معني رد و انكار هستي نيست، بل زهدگرايي به. قدرتمندي است

گيرد كه پس فيلسوفان زماني كه  نيچه نتيجه مي. كند خودش را تاييد مي هستياست كه فيلسوف 
. عالقه است توانند از چشم كسي بنويسند كه به زهدگرايي بي نويسند نمي ي زهدگرايي مي درباره

دانند كه زهدگرايي چه سود و منفعتي  كنند و مي فيلسوفان در زهدگرايي ارزش خودشان را پيدا مي
كنند و منزوي  ترين حالت، خودشان را از هياهوي دنيا جدا مي فيلسوفان، در به. داردها  براي آن

 .هستند

ي  گويد فلسفه زاده رود و مي نيچه با شناسايي ارزشي كه زهدگرايي در ميان فيلسوفان دارد پيش مي
ده است اي كه در جهان ما رخ دا هر تغيير عمده. زهدگرايي است و شديدن به زهدگرايي وابسته است

اي كه اخالق باستان  گرايانه هاي تاملي و شك فلسفه. به دست خشونت رخ داده و مورد بدگماني است
ترين راه براي رفع اين بدگماني،  به. ها بدگمان بود خوش تغيير كرد و بايد به آن فلسفه را دست

ها با  آن. داند مي ترين چهره در اين زمينه هاي باستان را مهم برانگيختن ترس بود و نيچه برهمن



كنند، بل خودشان  شان مي ترسانند و تكريم تنها ديگران را مي دادن خودشان و زهدگرايي، نه شكنجه
 .شوند ترسند و تكريم مي نيز مي

بودن كنند بنابراين نقاب ديگري  توانند تظاهر به فيلسوف گيرد كه چون فيلسوفان نمي نيچه نتيجه مي
اي  ها و هم براي غالب فيلسوفان، روحاني اين نقاب هم براي برهمن. ندكن وپا مي براي خودشان دست

زند  اي زهدگرا را به صورت خويش مي گويد فيلسوفي كه نقاب روحاني نيچه مي. زهدگراست
 .اش آزادي كافي ندارد اراده

 نقد

ي اين كلمه رسد معن شان مي آشنا نيستند اولين سووالي كه به ذهن» زهدگرايي«ي  هايي كه با واژه آن
» دامني فقر و تواضع و پاك«هاي ديگر اين كتاب، زهدگرايي را مساوي با  نيچه در بخش. است

 .هاي دنيوي است پوشي از لذت زيستي و چشم كشي و ساده زهدگرايي، همان رياضت. گيرد مي

ر عمرش داند كه در اواخ ي هنرمندي مي عنوان نمونه نيچه در اين بخش از كتاب خويش، واگنر را به
قبل هم . دهد نيچه واگنر را به خاطر همين كارش مورد سرزنش قرار مي. آورد به زهدگرايي روي مي

ي هنر  وظيفه«گفت  دهد؛ شوپنهاور مي ي هنر شوپنهاور را نيز مورد عتاب قرار مي گفتيم كه نيچه فلسفه
است ما بايد ميل و درحالي كه نيچه برعكس شوپنهاور معتقد . »ساختن ميل ماست اطفا يا خاموش

 .اش كنيم مان را تاييد كنيم و بكوشيم تقويت اراده

كنند تا حس  ها تالش مي يعني انسان(ها اراده به قدرت است  گويد رانه و محرك اصلي انسان نيچه مي
، و زهدگرايان نيز از اين قاعده مستثني نيستند؛ وقتي نيچه )قدرتمندي خويش را افزايش دهند

در » بودن اراده داشته باشند تا به چيزي اراده نداشته باشند به هيچ«دهند  ها ترجيح مي انگويد كه انس مي
كه اصلن اراده و ميل نداشته باشند، به هيچ ميل و اراده  گويد كه زهدگرايان به جاي اين واقع دارد مي

  .كنند حس قدرتمندي خويش را افزايش دهند اند و با همين اراده به هيچي سعي مي كرده
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ي شروع  دانند كه انسان بايد ازش برگردد تا به نقطه اي مي راهه ي بي جاده«زهدپرستان زندگي را 
. هايي كه دارد ترك گفت و با آن مخالفت بايد كرد ها و بدي ي خوشي زندگي را بايد با همه. »برسد
كه  در واقع، خود زندگي زاهدانه هدف نيست بل. واهد بوداي، زندگي زاهدانه خ ي چنين انديشه نتيجه

 .كند تري رهنمون مي مسيري است كه زندگي را به سمت چيز متفاوتي و به
بايد . ها سربرآورده و رشد كرده است ها و فرهنگ ي زمان زهدگرايي مانند گياهان خودرو، در همه

زندگي زاهدانه گويي . شمول شده است چنين جهان آيندي در اين زهدگرايي باشد كه اين چيز خوش
ورزيدن را متوقف  ورزيدن و اراده خواهد ميل اي وجود دارد كه مي ميل و اراده: دچار تناقض است

خواهد بر سراسر  اراده به قدرتي وجود دارد كه مي. كند و زندگي را به چيزي عليه خودش تبديل كند
 .زندگي آقايي و سروري كند

متناقضي را وقتي در فلسفه مورد بحث قرار دهيم بدل به چيزي مخالف امر واقعي ي  چنين ميل و اراده
موهوم   اي اشيا را پس، چنين ميل و اراده. شود كه زندگي امري غيرواقعي است شود و مدعي مي مي
ي عقل را محدود به  اي وظيفه چنين ميل و اراده. كند داند و انسان و ايگوي انسان را انكار مي مي

 .تواند به حقيقت برسد داند، و عقل نمي ري رابطه با دنياي موهومِ بيرون ميبرقرا

نيچه از ما . گوييم نيچه اما يك چيز خوب درش يافته است هرچه ما از زندگي زاهدانه بد مي
ي ديد،  اين زاويه. ي جديدي ببينيم اندازمان را تغيير دهيم تا چيزها را از زاويه خواهد چشم مي

درد  اراده و بي ناب و بي«هيچ ذهني : است» ذهني«گويد، عيني نيست بل  زهدگرايي ميطور كه  همان
طور ذهني به چيزها  ي ديد، به انداز و زاويه توانيم با داشتن يك چشم ما فقط مي. نيست» زمان و بي

 .نزديك شويم

از يك منظر  ي وجود دارد كه فقط»دانستن«انداز براي ديدن وجود دارد،  فقط چشم«گويد  نيچه مي
طور كامل  خواهد انديشه را به نيچه با زهدگرايي مخالف است چون زهدگرايي مي» تواند بداند مي

 .اندازهاست ي چشم انداز نيست بل تخريب همه زهدگرايي صرفن يك چشم. حذف كند

وجود دارد » زندگي عليه زندگي«ي مشهور زهدگرايان يعني  نيچه بعدن به تضادي كه در اين گفته
گيرد كه دربرابر نابودي زندگي  اي ريشه مي ي دفاعي زهدگرايي از غريزه«گويد  كند و مي اشاره مي



كوشند  يگران هستند و پيوسته در حال كاوش و جستجو هستند و م ترين تجربه ها بزرگ انسان. »است
 .تا بر خودشان و طبيعت و خدايان سلطه پيدا كنند

سازد، و تعجبي  اي هميشگي و خودآزاري، انسان خودش را بيمار مي در زهدگرايي، از طريق مبارزه
كند كه زندگي را  گرچه زهدگرايي وانمود مي. كنيم جا پيدا مي نيست كه ما زهدگرايي را همه

كشيده و بيمار به  اي محنت كند و با چهره ميقن زندگي را تاييد ميكند، اما ع پذيرد و انكار مي نمي
 .گويد مي» آري«زندگي 

 نقد

نيچه وقتي . زند داند دارد با زبان استعاره حرف مي مي» بيمار«هاي معاصر را  نيچه وقتي اكثريت اروپايي
يگرن و نوشت سخت بيمار بود و از م را مي» تبارشناسي اخالق«ي آخر عمرش داشت  در دهه

تر از  با اين همه، نيچه خودش را خيلي سالم. برد و تقريبن نابينا شده بود خوابي رنج مي بي
 .شان بيمار است هاي سالمي داشتند اما ذهن و روح ديد كه بدن اش مي عصران هم

هاي مداومي است كه خودمان درمورد خودمان  ناشي از تقال و شكنجه» بيماري«نيچه معتقد است اين 
گرايي به عمق و  دادن خود و درون خواهند از طريق شكنجه يعني زهدگرايان مي. كنيم ال مياعم

گويد پيروزي واقعي ان است  اما نيچه مي. اخالق دست پيدا كنند و از حيوانات خودشان را جدا سازند
 .ستدهند و زهدگرايي سرشار از اراده به قدرت ا كه زهدگرايان اقرار كنند كه خود را شكنجه مي

آور است، زندگي را بدل به  ايم كه ترحم اگر ما زندگي را رنج بدانيم، زندگي را بدل به چيزي كرده
اي است كه نيچه »بيماري«آوري و انزجارآميزي همان  اين ترحم. ايم كه انزجارآميز است چيزي كرده

 .ندز از همين بيماري است كه خشم و غضب و نيهيليسم سر مي. در انسانيت يافته است
اسطوره هستند نبايد ما را فريب دهد كه فقط يك » گرايي عيني«و » حقيقت مطلق«كه  از نظر نيچه، اين

مثل تابلويي است كه بر ديوار است؛ » حقيقت مطلق«. ي درست براي فهميدن حقيقت وجود دارد شيوه
نيچه از حقيقت مطلق اما تفسيري كه . فهمد بيند و مي ي ديد خودش دارد تابلو را مي هركسي از زاويه

جا دارد مجسمه  كس از هر جايي كه ايستاده است و از آن تر شبيه ديدن مجسمه است؛ هيچ دارد بيش
ما بايد قدم بزنيم و دور مجسمه . بيند تواند مدعي باشد كه كل مجسمه را دارد مي بيند نمي را مي

 .حركت كنيم تا ابعاد مختلف آن را ببينيم



  .مدرن را شديدن تحت تاثير قرار داد ي پست خصوص انديشه ي بيستم و به سدهاندازگرايي نيچه  چشم
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توانند داراي سالمتيِ روحي باشند، و  اند نمي نيچه معتقد است بيمارهايي كه خودشان را بيمار كرده
نقش زهدگرا . »ارد كه خودشان بيمارندپزشكان و پرستاراني نياز د«گيرد كه اين بيمار به  بعد نتيجه مي

قدر  زهدگرا بايد خودش بيمار باشد، اما آن. هاي بيمار گرايش پيدا كند دقيقن اين است كه به توده
به خاطر خشم  –ها  توده. ها را رهبري كند ها حاكم شود و آن سرپا و نيرومند هست كه بتواند بر توده

شان بدانند، و البته اين  هاي بايد كسي را پيدا كنند تا بتوانند او را مقصر رنج -و غضبي كه دارند 
 .جستجو براي يافتن قرباني، هميشه خشن و خطرناك بوده است

كند كه خودشان را  ها را وادار مي اش تغييردادن مسير خشم و غضب است؛ او توده زهدگرا هدف
سازد، خودكنترلي و خودانضباطي  ضرر مي ها را بي اين خودمقصري، توده. شان بدانند يها مقصر رنج

كند كه  شان مي كشاند، و كمك ها را به چارچوب مذهبي گناه مي كند، و آن ها را تقويت مي توده
 .بودن دور كنند خودشان را از سالم

بيمار كسي . برد كند و از بين نمي كند، درد و رنج را درمان نمي زهدگرا فقط درد و رنج را كم مي
كند تا  است كه توانايي مبارزه با غرايز خودش را ندارد، و دين هم قدرت چنداني به وي ارزاني نمي

 .بتوانند حس رنجش و ناخشنودي خودش را از بين ببرد

ام گير رنجش و ناخشنودي، از دو راه اقد گويد زهدگرايي براي مبارزه با حس شايع و همه نيچه مي
تر  سازد تا درد اين جهان را كم ي آدمي را كُند و تيره مي راه اين است كه حواس و اراده اولين. كند مي

كه  همين: چيز است گويي رهايي از همه -ي هندي  خصوص در فلسفه به –رستگاري . احساس كند
اهميت و  بيهمگي ... رود، حقيقت و دانش و واقعيت و خوبي و شر و  روح به خوابي عميق فرومي

 .شوند ناچيز مي



اش را گيج كند و  اندازد تا ذهن قدر كار شاق به گردن فرد مي راه زهدگرايي اين است كه آن دومين
سازد كه كار سخت بركت  زهدگرا طبقات پايين جامعه را متقاعد مي. برد نشود ي رنجي كه مي متوجه

زهدگرايي با . پردازند ي سخت ميدارد، و مردم هم به همين خاطر با شور و حرارت به كارها
. كند ي به قدرت را تجويز مي الوصول از اراده ضرر و سهل دوستي و ترك نفس، تصويري بي همسايه

 .كند تا در قالب يك گروه دور هم جمع شوند چيزي است كه ضعفا را تشويق مي ياري همان روح هم

بردن احساس رنجش و ناخشنودي هستند،  يني براي ازب»مبرا و مقدس«هاي  كه اين دو راه، راه درحالي
كند و  حكومت مي» الخبائث احساسات مجمع«وجود دارد كه بر » گناه«از آن طرف ابزاري به نام 

همانا مفاهيم گناه و تقصير و وجدان بد و » الخبائث احساسات مجمع«مراد نيچه از . كند اش مي كنترل
شوند كه بيمار را بيمارتر  دانسته مي» گناهكار« اين گروه از احساسات از آن رو. امثال آن است

 .سازند مي

اش را در خودش جستجو كند، و  هاي سازد كه علت رنج و بدبختي زهدگرا، فرد بيمار را متقاعد مي
كار بدانيم، اميدي به بهبود  وقتي ما خودمان را گناه. ها را مجازاتي براي گناهان خويش بداند اين رنج

 .دانيم هاي خودمان مي اشتباه مقصر رنج ما خودمان را به. ريمو شفاي خودمان ندا

 نقد

برد و دچار خشم و غضب  اي كه رنج مي يا همان توده(» گله«كه بتوانيم منظور نيچه از مفهوم  براي اين
كه  دوم اين. كه گله، قدرتي ندارد اول اين. را بفهميم بايد دو چيز را در ذهن داشته باشيم) است

ي به  قدرت است، پس اراده جا كه گله بي از آن. ي به قدرت است ي گله، اراده ن رانهتري بنيادي
دهد كه به هيچ اراده  اي نداشته باشد ترجيح مي كه اراده جاي اين شود و به اش تار و مار مي قدرت

 .داشته باشد

ور نيچه از اين منظ. ي بيمار مانند پزشكي است كه خودش هم بيمار است يعني زهدگرا براي اين توده
شان  ها را به دست گرفته و رهبري زوال توده ي به قدرت روبه عبارت آن است كه زهدگرا، افسار اراده

شان را بايد منهدم كنند و سخت كار كنند و  دهد كه اراده ها فرمان مي زهدگرا به توده. كند مي
 .احساس گناه و تقصير كنند



. ي اين مفهوم به تفكر غرب بود بسته است و شوپنهاور آورنده مي هندي ه انهدام اراده عمدتن با فلسفه
كنند، از  ها تبليغ مي دارند و نيروانايي كه بودايي» وحدت با برهمن«فضيلتي كه هندوها تحت عنوان 

تر  شدن در يك كليت بزرگ كنند و از نابودي كامل غرايز و حل انهدام ايگو يا خويشتن استقبال مي
كه  بيند، بل ي آب وقتي با اقيانوس آميخته شد خودش را ديگر قطره نمي ني قطرهكنند؛ يع ستايش مي

شود و  جا تناقضي وجود دارد؛ اراده تبديل به چيزي عليه خودش مي اين. بخشي از اقيانوس است
تر بر خودش غلبه كند،  اين اراده هرچه بيش. بيند كه بر خودش غلبه و استيال يابد خودش را قادر مي

 .سازد تر مي ا ضعيفخودش ر
شود،  افتاد؛ وقتي فرد درگير كار و گروه كارگران مي فرسا نيز همين اتفاق مي در كار سخت و طاقت

وقتي فرد خودش را كاملن در . شود كند و بخشي از آن گروه و توده مي فرديت خودش را گم مي
 .شود اش ضعيف مي بيند اراده تري مي خدمت اجتماع بزرگ

شود تا نتواند خودش را اثبات كند و بر  مي» رام«كه  شود، بل در گله، هرگز تقويت نمي ي افراد اراده
گله داشته » بيماري«براي » درماني«تواند  بنابراين، زهدگرايي هم نمي. هاي ديگر غلبه پيدا كند اراده
 .باشد

يم افراد گله را مالمت توانست در واقع وقتي مي. داند اي مقصر نمي نيچه افراد گله را براي چنين زندگي
. شدند اي مي داشتن دچار زهدگرايي و زندگي گله كنيم كه افراد گله قدرت داشتند و با وجود قدرت

كه به  جاي اين نيچه به. افراد گله، افراد گله هستند، و هيچ احساس مسووليت و گناه و تقصيري ندارند
اُف بر شما با اين وضع «فقط به گفتن  »شما بايد از اين وضع درآييد و عوض شويد«ها بگويد  آن

ترين  در واقع، افراد گله هيچ قدرتي ندارند و زهدگرايي توانسته است به. كند بسنده مي» تان زندگي
  .ها شود گزين براي قدرت آن جاي
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زهدگرايي چيست؟ نيچه : گردد ي اصلي خودش بازمي كردن زهدگرايان، به مساله نيچه بعد از متهم
ي انسان را بر حسب هدف خودش تعبير و تفسير  جا كه كل تاريخ و تجربه گويد زهدگرايي از آن مي

رهاي چيز را تفسير كرده است و اعتباري براي تفسي زهدگرايي همه. كرده، بسيار قدرتمند شده است
ي  ي به قدرت ديگري وجود دارد كه بتواند با اين اراده پرسد آيا هيچ اراده نيچه مي. ديگر قائل نيست

  به قدرت هيواليي زهدگرايي مقابله كند؟
ي به قدرت زهدگرايي  تواند جلوي اراده كه مي استي به قدرتي  ارادههمان علم پرسد آيا  مييچه ن

آيا كه پاي خدا و زندگي پس از مرگ و زهدگرايي را وسط بكشد  علم بدون اين ؟ايستادگي كند
خود نيچه اما  پاسخد؟ قادر است روي پاي خودش بياستد و تفسيرهاي قدرتمند خويش را ارائه كن

زيرا علم، . تواند در برابر زهدگرايي بياستد ي مثبتي است، و نمي علم هم فاقد ارادهمثبت نيست؛ 
  .تجسم زهدگرايي است خودش، آخرين

ممكن است دانشمندان را چون افراد مومني نيستند و منكر هر نوع ايمان هستند، افراد مستقلي تصور 
هاي ديني بنا  شان را بر اساس آموزه دانشمندان به دنبال شواهد و دليل عقالني هستند و اعتقادات. كنيم
اطر منكر هر نوع ايمان هستند كه از قبل مومن گويد دانشمندان صرفن به اين خ اما نيچه مي. كنند نمي

دانشمندان تا زماني كه به حقيقت ايمان داشته باشند، . اند؛ ايمان به حقيقت به ايمان متفاوتي شده
چيزي حقيقي نيست،  هيچ«: نويسد نيچه در اين رابطه مي. توانند حقيقتن آزادانه سخن بگويند نمي
  ».چيز آلوده به قدرت است همه

ها را  اي كه علم با حقيقت دارد منجر به آن خواهد شد كه علم فقط واقعيت وسواس و دغدغههمين 
داشتن  و ايمان. دهد دچار اعوجاج است تصويري كه تفسير علمي از حقيقت ارائه مي. ارزشمند بداند

همين پرهيزي كه علم از تفسيركردن . هاي تفسيرنشده و خالص است به حقيقت هم نيازمند واقعيت
اي داشته  ي امور ديگر، بايد اراده علم، مانند همه .دارد بسيار شبيه ميل زهدگرايي به پاكدامني است

  .اش دهد داشته باشد بتواند علم را برانگيزاند و حركت» ايماني«باشد، بايد 



خواهيم حقيقت را چيزي  ما معمولن مي. حتي به حقيقت هم نبايد كوركورانه باور و ايمان داشت
داند كه  كه خودش توجيه و دليل خودش است، درست مانند ديني كه خدا را چيزي مي بدانيم

ارزشي كه . ... ي به حقيقت بايد نقد شود اراده«نيچه تاكيد دارد . خودش توجيه و دليل خودش است
  .»حقيقت دارد بايد از نظر تجربي به چالش كشيده شود

. هاي ديگري باشد دارد تا در خدمت ارزش علم وجود: ها نيست گويد علم مولد ارزش نيچه مي
شدن  بل علم و زهدگرايي، هر دو، با متوسل. تواند در تقابل با زهدگرايي قرار بگيرد بنابراين، علم نمي

طور  علم را شايد بتوان در تقابل با دين قرار داد، اما همان .خواهند از نقدشدن فرار كنند به حقيقت مي
  .نددا ي ميچيز مطلقرا حقيقت  داند، علم هم ي ميچيز مطلقرا كه دين خداوند 

تواند اين كار را انجام دهد؟  چيزي مي تواند در تقابل با زهدگرايي قرار بگيرد، پس چه اگر علم نمي
يافتن زهدگرايي بر خودش است؛  تواند عليه زهدگرايي قيام كند غلبه گويد تنها چيزي كه مي نيچه مي

تبديل به نيروي گاه  به حقيقت خويش را به نقد و چالش بكشد آن ي گرايي اراده يعني اگر زهد
  .ه استشدش مخالف خود

بريم، بل مساله اين است كه ما بايد به  مساله اين نيست كه ما رنج مي: گيرد نيچه در پايان نتيجه مي
شريح ما از آن رو به زهدگرايي وفاداريم كه زهدگرايي زندگي را براي ما ت. مان معني بدهيم رنج
زهدگرايي، اراده را به چيزي عليه . دهد كه چرا ما بايد رنج ببريم زهدگرايي به ما توضيح مي: كند مي

كند، اما به هر چيزي كه رهنمون كند باز هم يك اراده  لذت و زيبايي و حتي خود اراده رهنمون مي
انسان «: گردد بازمينيچه در پايان كتاب خودش به همان حرفي كه در ابتداي كتاب زده بود . است

  ».اي نداشته باشد تا هيچ ارادهدهد كه به هيچ اراده داشته  ترجيح مي
  نقد

اي  اي صرفن نشانه ي دوم گفت هر تفسير و معني كنيم كه نيچه در بخش دوازدهم رساله يادآوري مي
طرفي  و بيتفسيركردن كنش خنثي . گذارد كند و تاثير مي ي به قدرتي است كه دارد كار مي از اراده

انداز  دادن يك چشم اي مشخص يا شكل تفسيركردن يعني ديدن يك چيز مشخص به شيوه. نيست
  .مشخص



. اي از زندگي و هستي و تاريخ دارد داند كه تفسير ويژه اي بسيار قدرتمند مي نيچه زهدگرايي را اراده
زهدگرايي علنن . بردن جكار بدانيم و زندگي را رن خواهد كه خودمان را گناه زهدگرايي از ما مي

  .مدعي است كه نيرومندي چيزي شيطاني و شر است و فروتني چيزي خوب
علم، مستقل نيست و . برد چيز، ازجمله علم، را پيش مي اي وجود دارد كه همه گويد اراده نيچه مي

ي  اراده گويد اين نيچه مي. كند اش مي بري برد و راه اش پنهان است كه علم را پيش مي اي پشت اراده
سازد اما  ي تفسيرها و باورها را قرباني حقيقت مي علم همه. ي به حقيقت است پنهان در علم همانا اراده

  .گيرد گاه ارزش خود حقيقت را به پرسش نمي هيچ
علم عميقن بر باورهايي بنا : كند كه دانشمندان سكوالر به دين نيچه با همان شدتي به علم حمله مي

گاه ايماني كه به خدا دارند را  داران هيچ طور كه دين همان. ه و تاييدنشده هستندشده است كه ناموج
  .كشند گيرند، دانشمندان نيز هرگز ايماني كه به حقيقت دارند را به چالش نمي به پرسش نمي
چيز  كسي كه به همه. چيز شك كنيم فكري از نظر نيچه آن است كه نترسيم و به همه وجدان روشن
را نيز به » ي حقيقت مطالبه«كه  گاه به حقيقت ايمان نخواهد داشت، بل تنها هيچ دارد نهعميقن شك 

  .كشد چالش مي
خواهد كه مانند زهدگرايان از يك دريچه  كند؛ نيچه از ما نمي اندازگرايي نيچه همين كار را مي چشم

كاملن ند كه ديدگاه خودش ك ادعا نميمانند دانشمندان نيز انداز به امور نگاه كنيم، و  و از يك چشم
جا كه ممكن است از زواياي  چيز را تا آن كند كه همه نيچه ما را تشويق مي .طرف است عيني و بي

  .مختلف ببينيم
وجود » درست«انداز  گر اين است كه حقيقت مطلق يا چشم طور ضمني بيان اندازگرايي نيچه به چشم
  .ندارد


