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آنهم بیافزاید: ابرازشگفتی با آدمهوسمیکند انسان. اینک اومو: اکسه
چهانسانی،چهکتابی،چهعنوانی!نیچهکهدرفِنانواِعتبلیغبسیاربااستعداد
است،درانتخاِبعنوانهمَشِمتیزیداردوکشفهایشدراینزمینهشهرت
یافتهوحتاحالِتضربالمثلپیداکردهاست.ولیدرمورِدعنواِنکتاِبحاضر
آیاماهنوزبهمعانِینهفتهییکهاوبا»اتوبیوگرافیک)خودزندگینامهنویسانه(«
برخورداریم؟ الزم حساسیِت از داشته، نظر در انسان اینک توصیفکردِن
انتخاِباینعنوانبهراستینشانهینبوغاستچونگویایجاِنکالِمنیچه

است.چراوچهگونه؟
»اکسهاومو«،نخستنقلقولیاستازانجیل)یوحنا،۵:۱۶(،همانگونه
کهخیلیوقتهازیِرقلمآلمانیها،وحتا،تناقضگویانه،نزِدخداناباوریچون
نیچه،اینپسرونوادهیپاستورهایلوتری،دیدهمیشود.اگراینعبارترا
بهاصِلالتینیاشبازگردانیممعنیاشمیشود:»اینهمآنآدم«.دراینصورت
عبارتیاستحاضرآمادهوقراردادی،باگوشهچشمیاحتاعنایتیتحسینآمیز
یا مسیحی فرهنگ یک تقدسآمیزیکه فورمولهای و مقدس کتاب  به
مسیحیشدهازآنبرداشتمیکند.امانیچهآگاهانهوعامدانهنیتیکفرآمیز،
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یا دارد. آسیبزننده فلسفی ازلحاِظ و تحریککننده آبروریزانه، پارودیک،
بههرحالمنظوریچندپهلووچندمعنادارد.چهبسابشودگفتکهاینعنوان
بیشازآنچندریختاستکهبتواندصادقانهباشد.زیرا،درسال۱۸۸۸،زماِن
پونس را یادشده بداندکهکالِم بایستی یا میداند اثر،هرکسی این نگارِش
یهودیانخشمگین که آورد زبان بر هنگامی اورشلیم، رومِی پیالت،حاکِم
به بودند دنبالاش به راکه واداشتندکسی را او مردِمشورشکرده وگلهی
آنانمعرفیکندتااورامحاکمهومعدومکنند.یعنیعیسایناصری»پادشاِه
یهودیان«را.کالِمپیالتنخستفقطنشانگرانهاست:مناینآدممعمولیرا
بهشمانشانمیدهم،هرچندخودشراپادشاِهیهودیانمیداند،کهاینخود
ُجرمیسیاسیودینیبهشمارمیآید.سرانجاماینراهممیتوانپذیرفتکه
کلمهی»انسان،)مرد،آدِممعمولی(«درمعنایمطلقاشدراینجابربیطرفِی
اخالقیداللتدارد:»اینهمآنمرد«یکهنهبیگناهاستونهمقصر،که
پیالتاورابهدستیهودیانمیدهدتامحاکمهوبهعنوانگناهکاریپستبه
صلیببکشند؛اماپیالتکههیچدشمنیشخصیبااونداردازارتکاِباین

عمل»دستمیشوید«)انجیلمتی،۲۷:۲۴(.
امامنظوِرنیچهازدوبارهبهکارگرفتِناینکالمچیست؟اوبااینعبارت
خودشرامعرفیمیکند،اعالممیکندکهیکآدممعمولیاستوبسو
خودشرابهجایمسیحمیگذارد،یعنیبهجاییکبنیانگذاِردین،پیامبری
نیچهدرعینحال، بودهاست؛ولی برایبشریت نوینی کهگشایندهیدوراِن
درستمانندپیالتاعالممیکندکهفقطیکآدِممعمولیاستوقصدندارد
خودشراخدا،پادشاِهیهودیانویاقیصرجابزند.پساینخودهماندانی
فقطکفرگوییوغصبکاریازسوییکخیاالتینیستبلکهجایگزینیهم
هست:نیچهنمیخواهدبنیانگذاِردین،قدیس،ومطمئنًا،یکمصلوِبآتی
باشد؛اگرهمقرارباشدنقشیبرگزیندترجیحمیدهدایننقشباپسِرانسان،
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چنانکهدرعنوانکتابآمده،اشتباهگرفتهنشود،یعنینیچهترجیحمیدهد
یکساتیریادلقکباشد.)پیشگفتار،بند۲،وبخشچهاربند۱(.اواعالم
میکندکه»تاریخبشریترامیشکندودوتكهمیكند.زندگِیانسانپیشاز
او،زندگِیانسانپسازاو«)بخشچهار،بند۸(.امابادقتتصریحمیکندکه
اوبیشازآنکهیکمسیحموعودباشدانسانیاستکهبهبشریتارزشهای
باید ارزشهاییکه ارزشها«، همهی سرشت »تبدیلِ میکند، پیشنهاد نو
جایگزیِنارزشهایدوهزارسالهی»مسیحیت«گردد.مانندمسیح،اماپساز

او،علیهاو:یک»”انجیل“پنجم«.
امانیچهاینارزیابِیدوبارهیریشهییوزیروروکنندهراچهگونهپیشنهاد
یاتحمیلمیکند؟بهیقیننهباموعظه،استدالل،یاتالشبرایمتقاعدکردن
ازراِهبرهانهایفلسفیومذهبی.نه،بلکهفقطبامعرفیکردِنخویش،با
نمودِنخویش،همینوبس.معرفیبهمعنیگفتارنیست،بلکهخودرانمودن
ومعرفیکردناست،آشکارساختِنیکنمونه،بهشکِلروایت،نمونهییازیک
منش،ازمذاقوسلیقهها،داوریهاوارزیابیها.اینجانیزبهقولمعروفبا
یک»مورد«سروکارداریم،همانگونهکه»مورد)قضیه(واگنر«رابهمعنای
منفیومخدوشآنداشتیم،اینکبامعنایمثبتوتحسینبرانگیِزآنآشنا
میشویم.بابرجستهساختِن»مورِدنیچه«همچونیکالگو،نیچهوارِدسّنِت
یکاخالقمیشودکهمحورشنمونه،مثال،سیماوخصائِلافراِدپایبندبه
آناخالقاست.اخالقگرایانیماننِدتئوفراست،َلهبرویر،مولیر،سالوست،
تاسید،پلوتارک،ودیگران.امانیچهباچرخِشخاصیکهدرنوِعاعترافات
آنهامتمایزمیسازد.نیچهی از بهشدت را ایجادمیکند،خود ُپرتره ُاتو و
فیلسوِفاخالقگرادراینکانسانبادوریجستنازتشریِحاصولگرایانه،
نظاممندواستداللی،خودراهمازهمتایاِنپیشیناشوهمازبرخیکتابهای
باحکایتکردِنخودش را خود اینکتاب در او میسازد. متمایز قبلیاش
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اما )پیشگفتار(. میکنم« برایخودمحکایت را »زندگیام میکند: معرفی
هدفاشاوتوبیوگرافیک)خودزندگینامهنویسی(نیستیاتقریبًانیست،اتفاقًا
صفِتمناسبتردراینمورد،»قدیسنامهنویسی«،البتهبهمعنایمجازیکلمه!
است.اینکانسانچندحکایِتکوچکهمدربردارد،امابیهودهاستاگر
یا زندگیمن«، یا»داستاِن بدانیم )curriculumvitae(پیشینه نامه را آن
توصیِفیکمسیِرفکریهمراهبامراحل،تاریخهاوعالئِمتحولآن،)نظیِر
افالتونونامهها،یاهیوموزندگِیمن(،یامدحنامهییشخصی،یعنیاعترافاتی
یاخاطراِت یاخوابوخیالهایروسو، اعترافات توجیهات)مثل با همراه
گوستین(،یا آنسویگورازشاتوبریان(یادفاعیهوگَروِشدینی)اعترافاتازآ
سرگذشتنامهییقصهوارهوجنجالییابرعکسخودستایانهومنفعتجویانه.
نیچهاززندگیاشیادمیکندامابهصورتیناقصکهعالقمندانبهزندگینامه
خواندنرا،کهبهدنباِلمطالِبنامنتظرهوبامزهمیگردند،مأیوسمیکند.این
نکتهرابایددانستوگفتکهاگرنیچهآثاِرمنتشرشدهیپیشیِنخودرابه
ترتیِبزمانیبرمیشمردازآنروستکهبهگونهیینهچندانپنهانقصددارد
گذشتهوتاریخرابازنویسیکند،بهکتابهایخودورونِدتحوِلخویش،با
بازنگریگذشته،مقاصدیرانسبتدهدکهنداشتهاندورویدادهاونوشتهها
نیزتکذیبکنندهیآنهاست.نیچهدرنوشتِنپیشگفتارهاییپسازپایاِنهر
اثر،بهویژهپیشگفتاِرزایِشتراژدی،دراینگونهبازسازیهاباهدفیتبلیغی)یا
مداحانه(سابقهداردواینکاررادراینکانساندلبخواهانهگسترشمیدهد.
پساینکانسانچهژانریاست؟اینکتابروایتیاستازیکاخالقگرا
واکنشها، فردی، ویژگیهای غرایز، منش، آداب، زندگیاش، و خود که
ارزشهای از سرمشقی و نمونه همچون را برخوردش، شیوهای ارزشها،
نجاتبخش، ارزشهایی چونان آنها داشتن از و میکند معرفی دیگرگونه

تصدیقکنندهوسالم،برخودمیبالد.
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نیچهصدقمیکند.هرچند دربارهی اینمضمون آری یکاخالقگرا،
آن با مرزبندی برای و میشمارد مردود را مضمونی چنین عاِم معنای وی
ترجیحمیدهدخودراباصفِتروانشناستوجیحکند،کهکمتردوپهلوست.
اوهردوصفتراداللتگرکسیمیداندکه»ُگردهآزماییمیکند«۱،کسی
یا داوری رفتار، یک در که دهد تشخیص تبارشناس  بهمثابه میتواند که
ارزش،چهغرایز،امیال،حاِلجسمانی،احواِلعاطفی،شورهاوگونههای
مانند نیز نیچه لحاظ این از اند. درکار گاهانه ناخودآ ازخواستن، خاصی
استاِدخودشوپنهاورازسنتیقدیمیپیرویمیکندکهشناسهاشآثاِرمونتنی،
َلهبرویر،وهمهیاخالقگرایانفرانسویبهویژهَلهروشفوکو،شامفور،همچنین
لیشتنبرگ،استندال،شکسپیروداستایوفسکیاستکهنیچهازآنهابهعنوان

»روانشناساِنژرف«یادمیکند.
امابایددیداینکسیکهنویسندهاورابهعنواناخالقگراـروانشناس
میکند. حکایت منظوری چه به را خود زندگی میکند بررسی و معرفی
بیتردیدویهمانمنظوریرانداردکهکسانیچونآگوستین،روسو،یابعدها
شاتوبریان،پروست،ژید،یاحتاجویس،داشتهاند.دراینکانسان،هیچگونه
وجود ازدسترفته زماِن جستوجوی یا نوستالژی خودشیفته، مماشاِت
ندارد.برعکس،درایناثر،همچنانکهدرنزِدمونتنی،هدفیعملیوهنوز
»اخالقگرایانه«هستکهمیتوانچنینخالصهاشکرد:تغییردادنارزشها
باتغییردادِنشرایِطزندگی.یابهعبارتدیگر:»تبدیلشدنبهآنچههستیم«
بنابهگفتهیبسیارمعروفیکهنیچهازپیندارواممیگیردوعنواِنفرعیکتاِب
خودقرارمیدهد.نیِتنیچهبسیاراخالقیاستچراکهخواسِتتغییِرآداب
وارزشهایفردیدرمیاناست.امااینعبارت،باتناقضینزدیکبهتضاد،

این دربارهی آشوری داریوش خوِب توضیِح به نک. قلوهآزمایی، یا مفهوِمگردهآزمایی دربارهی .۱
اصطالحدرچنین گفت زردشت،ص.۳۶====۲.
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بیانگِرچیزیبیشازایناست:اگرمسئلهتبدیلشدنبرایتغییرکردناست،
به تغییری آیادیگرچنین بایدبشود»هست«، پیشاپیشهمانیکه انسان و
زحمتاشمیارزد؟اگرچنینبودمافقطبابالغتیتوخالیسروکارداشتیم،
اماپیشنهاِدنیچه،کهبهپیآمِدسخِنخودوفاداراست،ایناستکهمابایدبا
کشِفدوبارهیواقعیت)»هست«(پسازبرکندِنخود)»شدن«(ازهرآنچه
نیستیموازهرآنچهاینواقعیترافرومیپوشاند،دوبارهخودشویم،خالصه
اینکهانسانبایدازتّوهمبهواقعیِتواپسراندهوفراموششدهیخویشگذر
کندودوبارهخودشگردد،یعنیواقعی،سالموآریگووتصدیقکنندهشود.
بااینحال،اینکانسانباآثاِراخالقییاتربیتی)ازافالتونتاشوپنهاور،یا
parénétiqueازارسطوتاکانت(فرقداردوازسخناقناعییامنبِراخالقی
میپرهیزدتاسّنِتاخالِق نمونهراکهباشماریازمکاتِبکهنشهرتیافته
بودبازیابد.بهعبارتدیگر:نیچهخودشرابههمانشیوهییمعرفیمیکند
کهپلوتارک)وپسازاوروسوولوهُموند(زندگِیآدمهایمشهوررابازگو
میکردند؛یابههمانشیوهییکهتویسیدیدیاسالوستعوامِلمسبِبرفتاِر
مشاهیرومردمانرانشانمیدادند.بااینتفاوتکهآدِم»مشهور«یکهنیچه
نه نهکاتون، نهمسیحاست)بهرغِمعنواِنکتاب( اینجامعرفیمیکند در
پریکلسیاحتاکاتیلینا،بلکهخوِدنیچهاست،آنهمبالحنیکهبیشتریادآوِر
زندگِیهانریبروالِراستندالاستتااعترافاِتژانژاکروسو.اینکانسان،
»زندگِینیچه«نیستبلکهیکآواتار)avatar(بهشیوهیینیچهییازخاطراِت 

خودبینانه۲است.
خودبینی،خودخواهی،خودمحوری؟نیچهآگاهانهوقاطعانهپاِیمفهوِم
ego،خودیاخویش)بهآلمانیichیاSelbst(رابهعرصهیفلسفهواخالق
بازمیکند.ایناخاللگری)کهدرادبیات،بهویژهازروسوبهبعد،معصومانه

Souvenirs d’égotisme.۲عنوان کتابیازاستندال.
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وپیشپاافتادهاست(درنزدنیچهمعناییحاکیازشوروشعفداردکهدر
عنوانهایانتخابشدهبرایفصلهایکتابنیزبهچشممیخوردکهدرآنها
ضمیراولشخِصمؤلفباسماجتومزاحمتخودرانشانمیدهد:چرا
چنینفرزانهام،چراچنینزیرکام،چراکتابهایچنینخوبیمینویسم...
بهعباراِتستایشگرانهوجانبدارانهتوجهکنیم.اگردرسدادنیدراینکار
باشد،درسیخشکوعبوسوعصاقورتدادهنیست،ونیچهاگرهم»ژست
روسو میکند. ارائه خوب نمونهیی میکشد«، رخ به را »خود و میگیرد«
میگفت:»مونتنیخودشراشبیهخودولیازنیمرخنقاشیمیکند«.نیچه
فقطبهابرازوجودخودوکاربرِدتنهامدارانهیاخودمحورانهی»من«خرسند
نیست:اوازاین»من«خوشاشمیآید،ازاوخرسنداستوازاعالمکردناش
دستبرنمیدارد،وباخودارضایِیشوخیآمیز،خندهدار،گستاخانه،کهآگاهانه
وعمدیاست،وتامرِزخودنمایِیابلهانه،راحتیوجدان،ُپرادعایِیآزارندهیا
افتخاربهخود،پیشمیرود،بهخودمیبالد.چهبساکسانی)ازرویتنگِیحوصله
یاحسادت!(اینرابهحسابحودبزرگبینییاحتاپارانویایخفیفبگذارند.
امانیچهفقطبااصِلزاهدانهیاخالِقمسیحییعنیاصِلعذابوجدانمقابله
میکند)تبارشناسِیاخالق،بخشدوم،بند۱۶(،ودردلگشایی۳وسرشاری
سرازپانمیشناسد.بیگمان،دراینجابازِینقابوماسکوردگمکردنهم
هستامانیچهبهقولمعروفامربرخودشهممشتبهمیشود:اوکهاهل

۳.برایواژهیآلمانیHeiterkeit)ازریشهیHeiterوبادوطیِفمعنایِیروشنی،صفا،آرامش؛و
سرخوشیووزندهدلی(،یافتِنمعادلیدقیقویکدستباهمینمعنایمضاعفچهدرفارسیودرچه
فرانسویدشواراست.مترجماِنفرانسویگاهآنرا»شادیونشاطِآراموباصفا«Gaîté sereineو
گاه»آرامشوصفایخاطر«sérénité،گاه»نشاِطروحی«gaîté d’espritوگاهینیز»خوشطبعی،
خوشخویی،شنگولی،ملنگی«belle humeurترجمهکردهاند.درچندکتاِبموجودازآثاِرنیچهبه
فارسی،اینکلمهرا»شادی«،»سرزندهگی«،»شادیوصفا«ترجمهکردهاند.جستوجوییطوالنیمرا
بهاینباوررساندهکهنزدیکترینبرابرهایفارسِیاینمفهوممیتواند»دلگشایی«و»رامش«یا»رامِش
جان«باشد،کهازهردومعنایشادیوآرامِشخاطربرخوردارندودرضمنچونناِمگوشههاییدر

موسیقِیایرانیهمهستندبامنظوِرموسیقایِینیچهازکاربرِداینمفهومبیشترهمخوانیدارند.
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طنِزنیشداراستباشوخی،یعنیفاصلهگرفتِنانتقادی،نگاِهتفننیودلسوزانه
یافاصلهگرفتِنتمسخرآمیزازخود،میانهیچندانینداردــکافیاستازاین
نظراورابافرویدیاهاینهمقایسهکنیم.اوخودشراجدیمیگیرد،منتهابا
چنانافراِطعلنیوعامدانهیی،باچنانکلبیمنشیییکهماکارینمیتوانیم
بکنیمجزاینکهبااوبهاینمضحکهیجدیبخندیم،کهبهراستیگفتاری
خندهداراستدرقیاسوتقابلباحرفهایفروتنانه،تقصیرآمیز،شرمگینانه
وغمگینانهیاخالقگرایاِن»مسیحی«وباورشانبهاینکه»مننفرتانگیر
است«.نیچهازاینحرفبیزاراستوبادورریختِنتعارفوفروتنی)غروب
بتها،َمَثلهاونیشزبانها(،میگوید:منلذتبخشاست.مِننیچهچنان
برایاودوستداشتنیاستکهنخستینفضیلترا،بهمعناییکهماکیاولو
استندالبهکلمهیvirtù)چیرهدستی(دادهبودندونیچههمازآنانوامگرفته،
»ازخودخشنودبودن«میداند،یعنیکسیکهواقعیِتخودخواهانهیغریزههای
زندگیرا،بدونعذابوجدانودلچرکینی،تصدیقوتأییدمیکند.نیچهبا
مضحکهکردِنانجیلمینویسد:تنهایکچیزالزماست،کهانسانبهرضایت
وخشنودیازخویشدستیابد.)دانششاد؛بند۲۹۰(۴.بهنظرمیرسد
کهنیچهدراینکانسانبهچنینحالتیدستیافتهبیآنکهعذابوجدانو

سوءهاضمهیدلچرکینیاوراتهدیدکند...
همین گرِد بر انسان اینک نیچهیِی اصلِی درونمایههای از شماری
نیچه میگیرد. معّینشده،شکل و»خودخواهی« من برای مهمیکه نقِش

۴.ترجمهیفارسیاینکتابنیچه،باناِم»حکمت شادان«)چاِپاول،۱۳۷۷،انتشاراتجامی،(در
ایرانمنتشرشدهاست.اینترجمهنیزهمچونتقریبًاهمهیآثاِربهفارسیترجمهشدهینیچه،تاآنجا
کهمندیدهام،بهاستثنایترجمههایداریوشآشوری)ازترجمهیفراسوی نیک وبدکهبگذریمکهبه
نظرمننیازبهویرایشیدوبارهدارد(ُپرازخطاوبدفهمیاست.دراینبندازکتاِبیادشده،نیچهدر
دنبالهیعبارتباالمینویسد:کسیکهازخودناراضیوناخشنوداستهمیشهدرپِیانتقامگیریاست.
امااینجملهدرترجمهیفارسیتبدیلشدهاستبه:»آنهاییکههمیشهازخودراضیوخشنودند،

همیشهآمادهاندکهانتقامبگیرند«!
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بادرنظرگرفتِنتمامیسنِتاخالقیغرب)افالتونیومسیحی(براینباور
استکهمیتواندهمهیاخالقیاترابهمثابهامریمبتنیبرنفِیمنوافشای
خودخواهیوتّوهممن،تعریفکند،وبرآناستتا»اخالِقمسیحی«را
)کهبدونتمایِزدیگریآنرا»اخالق«مینامد(،بااخالِقاحترامبههمنوع،
ترّحم،غمگساریبادیگرانوباضعیفان،عشِقبیچشمداشت،وبنایراینبا
فروکاستِنتصدیِقخویشوخویشتنخواهیهمسانبشمارد.درصورتیکه
برعکسبراینیچه،واقعیتهمانمناست،مننهمثابهجوهر،هویتیا
سرشتیثابت،بلکهبهعنواِنجایگاه،آوردگاه،داوگاه۵،عرصهیسلطهگرِی
بیثباِتومتغیِررانهها،منافع،وخالصهارادهبهمثابهمحلوهدِفستیِز
عواطفیکه)همسانبانقِشمواضِعرواندرنظریهیفروید(درپِیتصدیِقو
تحمیلخویشبریکدیگروتضمیِنتواناییخویشاند.درنتیجهودرعوض،
نیچهبههمهی»فضائِل«ازخودگذشتگی،انکاِرعواطف،نفیخویشونفِی
خودخواهی،چنانکه»اخالق،توصیهمیکند،بهچشِماوهاممینگردزیرادر
برداشِتوی،ازخودگذشتگیهمخودچیزینیستجزیککنِشعاطفیو
شیوهییکهفالنحالتعاطفیبرایچیرگیبرسلطهیبهماِنحالِتعاطفِی
)»خودخواهانهی«(دیگربهکارمیبردوفروتنیهمشیوهییاستغیرمستقیم
و»اخالقی«کهارادهبرایتضمیِنقدرتوتواِنخویشبرمیگزیند.بنابراین،
نیچهدرسازگاریبااصوِلاندیشهاشخودرادراینکانسان،بیرودربایستی،
ـاوفروتنیرا تعارف،خجالتوندامت،معرفیمیکندوبدونفروتنِیکاذبـ
اساسًاکاذبمیداندــخودراهمچوننمونهییِکمِنتصدیقکننده،بیپروا
با و انداممیکند تردیدیعرض بدونهیچ ُپرازتفاخرعرضهمیکندکه و
برشمردنخصائلوفضائِلذاتِیخود،هرآنچهرامخِلتمامیِتتصدیقگرانهی
اینمنشدهخطاهاوتقصیرهایاخالقیمیداند.نیچهباقدرتابرازوجود

۵.جاوعرصهیداوهایگوناگون.
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میکندتقریبًابهشیوهییشاهانه،بدونتکّبربدونتواضع،باکمیتظاهربه
خودنماییمثِلــبهقولخودشــبزرگزادهیاجنتلمنیکهژستمیگیرد،
اینخود نگاهکنید »آقایان، میگوید: که مولیر آثاِر در بزرگزادهیی )نظیِر
منامبدونهیچخودنمایی«(.گواِهایننکته،اعادهیحیثیتازواژهیمعمواًل
تحقیرآمیِزselbstsuchtاست)واژهیآلمانیبهمعنیخودخواهی،ودراصل
خودجویییادردومرِضخود(؛نیچهاینجستوجویبیمارگونهیمنرا
selbstzucht نوواژهی آن، با همآوایی در و میکند تبدیل فضلیت یک به

)خودپروری(رامیسازدتابرداشِتخودازاخالقراتعریفکردهباشد.
تصدیقوابراِزشادمانهیتوانایی،مشعوفازخودبودن،یعنیلذتبردن
ازبازیوتوسعهیستیزمندانهوبازیگوشانهیهمهیعواطفوخواستهای
»من«،آنهمبهرغِمهمهیآیینهایاخالقِیفداکاریودگردوستی،فروتنی،
همدردی،نوعدوستی،یعنیروحیهیگلهگراییــاینهاستنخستینویژگِی
اساسِیاخالِقنیچهییدراینکانسان.حتابهبهایخودپسندِیناخوشآیند
همشده،بایدازخودراضیبود،شادمانهابرازوجودکرد،»خودراسرزنده
نگاهداشت«)غروببتها،دیباچه(:ایناست»خبِرخوش«،انجیِلنیچه،
»فضیلِتتضمینشدهیبدونافیونالق۶«او)همینکتاب،دجال،بندهایدوم
وششم(.وگرنه،بااخالقودلنگدلنگهایاش،وگندهگوییهایاشبرای
الپوشانِیکینهتوزی،)دانِششاد،بند۳۵۹(روبهروایم.پیشتر،استندالــکه
بههمینخاطرازابتداموردتحسیِننیچهاستــزاهدان،ستمگرانوافراطیاِن
آزادانهی ابرازوجوِد برابرشان سیاستومذهبراریشخندکردهبودودر
استندال رویکردی،که چنین مشخصهی بود. نهاده را بودن شادِی در من
»اسپانیاییگری«مینامید،عبارتاستاز:واالگهرِیروح،بلندپروازِیدون

۶.نوواژهایکهنیچهازترکیبدوکلمهیافیونواخالقساختهاست.نک.توضیحبیشتردرمتِن
کتاب.
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کیشوتوارانه،ذوقبرایاحساساِتبزرگ،استعداِدپذیرفتِنسرشِتخویش
بهرغِمافکاِرعمومی)هانریبرویالر،فصل۲۱(.پسجاداردمنبِعواقعِی
اخالقگریزِیمعصومانهوکلبیانهینیچهرایادآوریکنیم:برخالفقیاسو
تشبیههاینامناسبوجنجالِیکاذب،منبِعنیچهنهُرمانهایمارکیُدساد)که
نیچهنتوانستهآنهارابخواند(بلکهاستندالونیزداستایوفسکیاست.اگربه
دنباِلالگوییاززِنکلبیمنشو»غیراخالقی«درکتابنیچههستیم،چنین
ـباعمقوغناییکهاز الگویینهژوستینیاژولیِت)درآثاِرساد(بلکهکارِمنـ

ـاست. پرسوناژهایزنانهیاستندالمیگیردـ
منظوِر به غرور، شوروشوق، انرژی، استندال: با دیگر مشترِک نقطهی
سعادِتخویشبودناست،یابهعبارتینیچهیی،توانخواهِیتصدیقگرانه
بههمراِهعاطفهوروشنِیفکریبهمنظوِرغاییوفرجامیابِیآناست،یعنی:
Heiterkeitرامشودلگشایی.بیپردهبگوییم:اگراینمفهوِمHeiterkeit
راروشننکنیمنیچهرادرکنخواهیمکردزیرامفهوِمکلیدِیاندیشهیفلسفِیاو
ونشانهونماِداخالِقاوست.بهترینراهبرایتعریِفاینواژه،کهُپرازمعانِی
رنگارنگونهفتهاست،ایجاِدتداعیمیاننامهاینیچه،اسپینوزا،موتسارتو
،bellehumeur،ومعادِلتقریبِیفرانسوِیآنheiterkeit.استندالاست
بیشازنشاط،حالیاستازشادابِیآرام،یکآلگروآپاسُیوناتوُکنفوکو۷،
جهشیبهاندازه،یکسعادِتبودن،کهبیشترباجنبشوتحرک،تمرینو
تنِشآساِننیرووتوانتعیینمیشودتاباصلحروحییابیتنشیوخرسندی.
اینحالمبتنیاستبربهرهمندیوکامیابیازتنورواِندرجنبشوتنشکه
بیشتربااجراوافزایِشتوانارضامیشوندتابافقداِنتالشدرنیروانا)که
نیچهآنراآرمانیگاوسانانه،منحطوزنانه!میداند(،یعنینیروانایامیاِلُگنِگ

۷.اصطالحموسیقاییدرتوصیِفنحوهیاجرایقطعه:اجرایبانشاطوشورانگیزتوأمباشدتو
حّدت.
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برآوردهشدهوفاقِدحیات.)غروِببتها،بند۳؛دانِششاد،بند۳۵۱(.اگر
میلSehnsuchtمشخصًاواگنریاست)موتیِفویژهیاپرایتریستانو
ایزو(،رامشودلگشاییHeiterkeitرانیچهبهصراحتبهموتسارتوصل
میکندواینحالنهیکنشاِطسطحیوبچگانهبلکهسرشارِیسرخوشانه
میرود. فراتر مرگ از و است رنج و غم درون در حتا شادمانه تصدیِق و
)سیاحوسایهاش،بند۱۵۴وبند۱۶۵(.نیچهپادزهِرواگنررابیزهمیداند،
زیراموسیقِیاوقوی،کالسیک،سالم،تأییدکنندهیزندگی،ودارایتحرکی
موسیقاییازلحاِظملودیکوریتمیکاست،بایکتمپوویواچهیاآلگرویی
کهتواِنجسمیوروحیراافزایشمیدهدوبیانمیکند.مفهوِمرامِشجان
ودلگشاییراکهعشقنیچهبهموسیقی،اینهنِرارادهوعواطف،بهعالیترین
اسپینوزا نزِد در مفهوِمشادی به میتوان شکلموسیقیواروصفمیکند،
نزدیکدانست،یعنی»گذارانسانازکمالیکوچکتربهکمالیبزرگتر«،یعنی
بیانمیشود.)اخالق،بخش بااحساسها بهتوانایِیعملِیبزرگتریکه
«تنوروان.یابه سوم،تعریِفعواطف،بند۲(:یعنیاز»انفعال«به»فعِلِ
زباننیچه:ازتّوهِمنافِیزندگیبهواقعیِتزندگیهمچونتنوعواطف.آنچه
رااسپینوزارضایتوخرسندیمینامد،نیچهتصدیقوآریگویییاعشقبه

سرنوشت،عشقبهضرورتوسرنوشت،میخواند.
بنابرایناینکانسانشرِحیکتجربهیعاطفی،جسمانی،فیزیولوزیکی،
به ایثار از تصدیق، به نفی از استکه غذایی!( )حتا اخالقی حیاتی،
»خودخواهی«)یابهعبارِتبهتر»خودبینی«(،ازبدبختِیکینهتوزانهبهرامش
ودلگشایی،ازتباهیبهشادِیتصدیقگرانهــازپاسکال،شوپنهاور،واگنربه

اسپینوزا،استندالوموتسارت،گذرمیکند.
شایدهمبتواناینگذرراازدلچرکینیبهتصدیقدیونیزوسی،ازمسیِح
مصلوببهدیونیزوسدانست.اینکانسان،دراینمعنی،گذریاستازبیماری
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بهسالمتیوتندرستیــآنچهنیچه»سالمِتبزرگ«مینامدوبعدهاتوماس
نیچه )که داستایوفسکی دربارهی درجستارش درکوهستاِنجادویی، مان
همهجادرآنحضوردارد(،دردکترفاوست،آنراتشریحوتمجیدمیکند.
اینواژههایپزشکییاشبهپزشکی)بیماری،سالمت،تباهی،ضعف...(بهجا
ودرستهستند:برعکِسفلسفهکههمیشهخواهانبازگشتازحالبهگذشته
ازغار افالتونخروج بهحقیقتاست)همانچیزیکه توهم و ازخطا و
مینامد(،نیچهمسیر»فیزیولوژیکِی«از»روح«بهجسمراپیشنهادمیکند.او
ظاهرًابرآناستکهاخالقراباپزشکی،رژیمغذایی،خوردوخوراک،هضم،
تنفس،سفارشهایعملیوتوجهبهکیفیِتمادیوعادِیزندگیجایگرین
کند:جا،اقلیم،آفتابیبودِنمحل،تغذیه،معاشرت،قواعِدرفتاریوپرهیزاز
پرخاشگری،عاداِتروانی،رفِعخستگی،انتخاِبلذتهایکوچکوبزرگ
)جسمانی،غدایی،موسیقاییوادبی،بدونتمایزومراتِباخالقی...(.نیچه
درپیشگفتاِردانِششاد،خودراباخوشحالی»فیلسوفـپزشک«مینامد،
یعنیکسیکهنهفقطرابطهییعلتشناسانهمیاِنرژیِمغذاییوآرمانهای
ـعفیفنمایانهتر اخالقیبرقرارمیکند)باذوقیآشکاربهشوخِیسخرهآمیزکهـ
ــمارابهیاِداشترن،اسمولت،سویفت،رابلهوآریستوفانمیاندازدوعجیب
استکهنامِاینهادراینکتابنیست(وزوالوانحطاطراباعلِلجسمانی
برخالف استکه همچنینکسی فیلسوف پزشک بلکه میدهد، تشخیص
»ایدهالیستها«براینباوراستکه»آنچهنخستبایدمتقاعد۸شودجسم
است«نهروح!)غروِببتها،پویندگیهاییکنابههنگام،بند۴۷(.بنابراین

۸.فعِلüberredenکهدراصِلآلمانیاینجملهینیچهبهکاررفتهاست)ومعادلهایفرانسویآن
convaincre،persuader(بهمعنیمجابومتقاعدکردناست.گویادرترجمهیانگلیسیِغروِب 
بت هاکهمأخِذدوترجمهیتاکنونموجودازاینکتاببهفارسی)توسطع.دستغیبود.آشوری(
است،لغزشیرویدادهواینلغزشبهاینترجمههانیزراهیافتهاست.زیراآنرا»خشنودکردن«و

»بهشوقآوردن«ترجمهکردهاند.
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فلسفهتبدیلبهاقدامیفیزیولوژیکیمیشودکهنیچهباجناسیخوشپرداخت
آنرا»پزشکلبی«مینامد.هدف،همچنانکهنیچه،بالبخندیتحریکآمیز،
ـکهبررستگاریروحتقدم اعالممیکند،سعادتوسیالیِتدلورودهاستـ
ـدراینجانیز،پشِتظواهِرکلبیانهیااستهزایی، داردوحتاآنراتعیینمیکندـ
نیچهبارابطهییکهمیانجسموروح،بسیطواندیشه،فیزیولوژیوآرمانها،
برقرارمیسازدبازهمبهاسپینوزانزدیکاست.امابایدحواسمانباشدکه
نیچهیبیخداهم،بههماناندازهکهاسپینوزا،از»ماتریالیسم«آنگونهکهبیِن
معاصراناش)براینمونهامیلزوالدرشاهکار،فصلششم،یاموپاساندر
دکترهراکلیوسگلوس(بابشدهبود،پیروینمیکند.فیزیولوژیاوبیشتر
ازآنکهماتریالیستیباشدملهمازفلسفهییکلبیانهاستوبههرصورتدر
مقیاِسوسیعیاستعاریاست،درستبهمعناییکهعبارتیدربنِد۱۲۰دانِش
شادبیانکردهاست:»فضیلِتتوسالمتروِحتوست«.اگرنیچهخواهاِن
تصدیقوتأییِدتناستمنظورشتنیاستکه»خرِدبزرگ«رامیسازد،یعنی
مجموعهییاز»خواست«هاکهمیاندیشندونهیکجوهِرجامدوشیءشده
وصرفًابسیط.براینیچهتناولین)وآخرین!(واقعیتازواقعیتهاست.
واقعیِتمتافیزیکی)یابهعبارتوازدیدگاهیدیگر،ضدمتافیزیکِی(اوهام،
گاهانهییکههرچندخودراصرفًاروحی خیالبافیهاودیگرآرمانهایناخودآ
ومعنویمیدانندولیبازبیانکنندهیجسمیهستندکهخودراانکارمیکند
وباخودمیجنگد.یابازبهعبارتیدیگر،جسم،چونانوحدِتروانتنانه،
استکه واقعیتی توانخواهی)خواسِتقدرت(،تصویِر واقعیِتمحسوِس
تبارشناسیآشکارمیسازد.واقعیتیکهآرمانهاوبهویژهآرمانهایاخالقی،با

تببیِنمنفِیآنخواهاِنالپوشانِیآناند.
بازمییابیم:افشاو ازدرونمایههایمرکزِینیچهرا اینراه،مایکی از
مثابهکشاکش به )تن واقعیت لوثکردن با آرمانهاییکه، محکومکردِن
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همچون را خود نفیگرانهی توهِم تا میکوشند عواطف(، »خواستها«،
از برایحفاظت بنابراینمجبورند، و تمامعیارتحمیلکنند ارزِشاخالقِی
بیاعتبارکنند. و انکار انکار،لوث،حذف، را واقعیت ضعف)»تباهی«(،
اینکانساندفاعیهازتجربهیمثبتومنفینیچهاستکهعلیهنفِیواقعیتو
برایتأییِدبیقیدوشرِطآناعالممیشود.بنابراینعنواِنکتاببدینمعناست:
اینکانسانیکه»همزماندراولینوآخرینجایگاهازردهبندِیزندگی«ایستاده
از را توانستهخود انسانیکه افول، و درعروج آغاز، و انحطاط در است،
بیماریییبهناِماخالقنجاتدهدتابهنیرووچیرهدستیvirtùدستیابد.
موجوِدضعیف،یابهلفظیکهنیچهدراینکتابمرتبترجیحمیدهدبهکار
َبَردیعنیموجوِدتباهومنحط،کسیاستکهنمیتواندواقعیتراچنانکه
هست،موحشومبهم،بپذیردومیکوشدتاآنراازمنظِراوهاِمآرمانِیخود
بیاعتبارسازدوتنزلدهدکهسادهتروسادهلوحانهترندوآسانتراز،بهعنوان
مثال،شورهامیتوانمهارشانکرد.»منحط«کسیاستکهبهعلِتناتوانی
دربرابِرواقعیت)تن،عواطف...(،بهآنبهتانمیبنددوآنراخطاکاروبد
میشمارد)»جهانبرایآدِممسیحییکناسزاست«:مورِدواگنر،پیگفتار(،
ـ زیراواقعیتچیزیاستمحسوس،فریبنده،دلربا،حّسانی،ازراهبهدرکنندهـ
وآدممنحطبهآرمان)ایدهآل(وانکاِرواقعیتپناهمیَبرد.اماتّوهِمآرمانگرایانه
ناب رّبانِی و نیک،حقیقی امر »متافیزیک«کهیک و ایدهآلیستِیاخالق یا
راخارجازاینجهاِنمحسوســگرچه»تنهاجهاِنواقعی«استــموعظه
میکند،بایکارزیابِیاخالقیالیهییدوممیگیرد:اگرضعیف،»منحط«،در
اینجهاِنخاکیبدبختاستوناتوان،تقصیرشبهگردنهمیندنیاست،
مقصرتناستوشورهایمحسوس،دیگرانوخودیانفِسآدمی.بهنظِر
نیچه،شوپنهاورچکیدهییاستازکانت،تماِماخالقومتافیزیکآنگاهکه
مینویسد:»ماچیزیهستیمکهنمیبایستوجودمیداشت«)جهانهمچون
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ارادهوبازنمود(.اینجهانازنظِرمتافیزیکیموهوموازنظِراخالقیبداست:
اینحکمیاستکهآدِممنحطضعفِبیمارگوناشراباآنتوجیهمیکندو
نیچهدراینکانسانعلیِهآنمیشوردزیراانحطاطآسیبزنندههمهست.زیرا
ضعیفازاینجهانشکوهمیکندومینالد،ازواقعیتدلخوراست،وبرای
انتقامگرفتنازآنبیهیچشرموحیایی،آنرابیارزشواعتبارمیکند:این
همانبهتانودروِغدلچرکینیوکینهتوزیییاستکههمهیارزشهایش
منفیاست.دلچرکینی،ایننشخواِربدگوارانه)باسوءهاضمه(ودلمردگِی
تالفیجویانه،پیوستهشکوهوشکایتهاواتهامزدنهایشراتکرارمیکند،
نیست، بلد »حذفکردن« نمیشود«، »خالص هیچچیز دست از هیچگاه
بهعفونتمیکشاند، بازهِرکینه را آنها رازهرآگینمیکندو زخمهایش
تهدیدمیکند، داوری و باقضاوت را آن را»مجازاتکند«، دنیا میخواهد
وبهبهانهی»بهبودیبخشیدن«و»تأدیبوتصحیحکردِن«بشریت،گمراهِی
دنیاراافشامیکند.ازهمینرو،تنهاحاصِلدلچرکینیکثیفکردِنواقعیت
و»جاخالیدادنازطریِقدروغ«است:گاهجامعهرامتهممیسازد)اینآن
چیزیاستکهنیچه،کهباجامعهوسیاسِتزماِنخودچندانمحشورنیست،
روسو به را آن قرناش، تمام مثل و، مینامد »آنارشیسم« و »سوسیالیسم«
منسوبمیسازدکه،بهنظرنیچهینامطلع،تقصیرشاینبودهکهآرزوییک
امِرمشکوکیعنی»بازگشتبهطبیعت«راداشتهاست(؛گاهنیزدلچرکینِی
خویشتِنفردرامتهممیکند)اینهمان»مسیحیت«ومضموِن»گناه«است
کهبدبختیراباتقصیرتوضیحمیدهد(.علیهدلچرکینی،کهاصِلاساسِی
هردین،اخالقومتافیزیکبهمثابهخوارشمارِیمحسوساتاست،توصیهی
نیچهبیگناهیومعصومیت،عشِقتصدیقکنندهوبیقیدوشرطبهواقعیِت
محسوساست،بدوناینکه»بدیوشر«،شورها،»تقصیروخطا«،حسها،
حتاتباهییابیماری،بههیچوجهمطرودیامحکومشمردهشوند.»آریگفتن«،
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اصطالحیکهدرسراسِراینکتابباپافشاریتکرارمیشود،بهمعنیپذیرفتِن
تمامِیواقعیت،صحهگذاشتنبهاینجهانهمچونیککّلِتفکیکناپذیر،
بدونجداکردن»نیک«از»بد«)ومعنای»فراسوینیکوبد«همیناست(،
بدونتبعیضیامجرمانگاشتن،بدونملحوظداشتِنپایانوغایتیکهجهانرا
تقدسبخشد،بدونملحوظداشتِنشایستگییاخطا،آخرتشناسی،جهاِن
درخشان، آیندهی مرتفعسازی،سلطنِتخدا، Aufhebung،مرگ از پس
غایی معنای جهان دنیا. آخِر یا واپسین رستگاری نهایی، نبرِد انقالب،
ندارد،ارزشاشنهدرهدِفنهاییبلکهدرخودشنهفتهاستوکاهودانه
رایکجادربرمیگیرد.واینخاستگاِهایدهینیچهییآریگوییوتأییدو
آمرزِشبیواسطگِیدنیاست.اینآریگوییولبیکگفتنبهجهاندرچهرهی
موجودیفراانسانی)کهنهانساِنآیندهاستونهانسانیآرمانیوکامل:وبهتر
استفراانسانیونه»فراانسان«ترجمهشود(درچهرهیدیونیزوسوعشقبه
سرنوشت،درچهرهیبازگشتجاودانه،شکلمیگیرد.فراانسانیناِمموجودی
انسانیاستکهدیگرمبتالبهمرِضمسیحیـافالتونیـاخالقِیدلچرکینی
نیست،درحالیکهتاکنونانساِنراستینباآدِممسیحیومنحطعوضیگرفته
شدهاست.دیونیزوسینامدیگِرشادِیحّسانِیحاصلازتماسباایندنیای
هم است: ازهمپاشیده و بارَور وحشتناک، چندپهلو، و محسوس همزمان
از لذت شادِی هم میگساری، از جنسی، لذِت از حّسانی، مستِی از شادی
انتقاِمیکسرهپرخاشگرانه،ازتخطیوازلذتهایحّسانیو سنگدلی،از
شورانگیِزهنر،ایننماِدشورهاِیاینجهانی.عشقبهسرنوشت،)کهبهرامِش
جانودلگشاییHeiterkeitوشناخِتاسپینوزاییازضرورت،موسومبه
»شناخِتنوِعسوم«یا»سعادت«،نزدیکاست(بهخالِفدلچرکینی،عشقبه
پیشآمد،بهاتفاق،بهنیکوبداستوجهانرابهمثابهیِکُکِلضروری،یک
ضرورِتبیزائده،)دانِششاد،بند۲۷۶(بهگونهییشادمانهودگرگونکننده
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بسیار مسئلهی این همان، جاودانهی بازگشِت موضوع و میکند. تأیید
پیچیدهوعمیقرامطرحمیکندکهآیاماخواهاِنبازگشتهمهیچیزهایی
کهزندگیمیکنیمهستیم)ازجملهمرگ،بیماریها،بدبختیها،شادیها،
تصادفها،شورهاوشیفتگیها،»عنکبوتومهتاب«(،وبنابراینآیاماجهان
آیابهجهانچنانکه راباتصدیِقکنونییکاکنوِنجاودانهتأییدمیکنیم،
هستونههمچونسایهییگذرا،یکلحظهیموقتِیمنفی،محِلیکهبوط،
»درهییازاشک«،ضرورِت»گناه«بهامیِدرستگاریدرآندنیایغیرواقعی،
آریمیگوییم.بازگشِتجاودانهبیاِننمادیِنضرورتیاستکهمعنایاشدر
خودشاستیعنیباخودشونهباهدفیامعنایغایی،آخرتشناسانه،

دینییامتافیزیکیاش،توجیهوحقانیتمییابد.
امااینتصدیقوتأییِدجهانفقطدرحرف،غناییسراییوادبیاتآسان
مینمایدودرعملمشکلهامیافتد:یکنواختیوبیلطفِیروزمرهدربرابر
غناییسرایِیشاعرانهمقاومتمیکند،دردورنجهاییدرزندگیهستکه
آرایههایغناییالتیامشاننمیبخشد.شوروشوقیکهنیچهبرمیانگیزداغلب
جنبهیتراژیکیرابهفراموشیمیسپاردکهدرشوپنهاوروبهخصوصدراشیل
،سوفوکلوشکسپیرهستواینُبعِدتراژیکدرنزِدنیچهدربرابرراهحلهای
شاعرانه،اخالقی،دینیومتافیزیکِی»دیالکتیک«هایفلسفِیخستگیناپذیر
مقاومتمیکند.اگر»فرزانگیدرسطحیبودناست«)فراسوینیکوبد،بند
۵۹(،ازآنروستکهاعماقهوِلفجیعاست،کهماسکوتوهممغاکوزخِم
واقعیترامیپوشاند.زیرا،براینیچه)همچونشوپنهاور(،زندگیکردنیعنی
میلواشتیاقداشتن،حسکردنوتجربهکردنباتِنخودوحاالِتعاطفیاش،
عملکردنوهمچنینرنجکشیدن.بنابراینزیستن،همچنانکهبهویژهفراسوی
نیکوبد،بند۲۵۹یادآوریمیکند،یعنیدرمخاطرهبودن،پیچوخمهاوبیداِد
سرنوشترامتحملشدن،بهرهکشی،تصادفواتفاق،بیماری،تباهی،رنجها،
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دیوانگی،آنچهنیچهبهتعبیریزیبا»حضیض«مینامد)همینکتاب،فصل
اول،بنِدیک(.حقیقِتزندگیتراژدیاستوموسیقیبهمایادآوریمیکند
که،اگرازطریِقموسیقی»شورهاازخودلذتمیبرند«)فراسو...بند۱۰۶(
ازآنروستکهمادروضعیتیهستیمکه،بهگونهییانفعالیوکاماًلتأثرانگیز،
بهشوروشوقمیآییم.همانطورکه تأثیرمیپذیریمو ازاصواِتموسیقی
تراژدینشانمیدهد،انسان،کهسرشتاشازامیال،عواطفوشورهاست،
ناگزیراستمتحملشود.زندگیکردنزیستِنعملوتحملــرنِجمربوطبه
امیالاست.نیچهایندرسراازشوپنهاور)وویازفیلسوفاِنتراژیک(گرفته
استکهزندگیکردنمیلرادرمعرِضشکست،حرکِتبیوقفه،بیپایانو
بیغایت،درمعرِضتّوهم،ناخرسندی،مالل،قرارمیدهدوبرایموجوِد
حرمان موجِب اساسًا واقعیت است اراده و میل از زندهییکهسرشتاش
است.زیستنرنجکشدناستزیرامیلخواهاِنچیزیاستموهوم،مهمل،
ناواقعی،ناممکن،آشتیناپذیر،یعنیجستوجوِیآرامشوجنبش.»فرزانه«
یا»زیرک«بودنیکهنیچهازآنبهخودمیبالد،بهاینمعنیاستکهزندگیرا
بدوننفیکردِنمصائبیکهمرتبطبهمیل،ارادهوحسهایماست،بپذیریم.
ـکهبرایازبینبردِنرنج، زیرانیچهباتماِمقوایفلسفیاشباراهحِلشوپنهاورـ
ماللوسرخوردگی،انصرافوانکاِرخواسِتزندگی)نیروانا،»صلِحروحی(
راموعظهمیکندــمخالفتومقابلهمیکند.نیچه،کهایندرماِن»ریشهیی«،
را امیال نفِی این»ریشهکنکردن«،»دندانکشیدن«،»اختهکردن«،شورهاو
نمیخواهد)غروِببتها،اخالقهمچونضدطبیعت،بنِد۱(،بایدشادِی
میلسرشت انساِن تراژیِک بدبختِی با را آریگویی روحیهی و دیونیزوسی
دربرابِرواقعیِت»موحشومبهم«آشتیدهد.چهگونهمیتوانبدونافتادن
درداِم»تقدیرگرایِیروسی«،کهنیچهدرهمینکتاب)بخشاول،بند۶(از
آنیادمیکند،بهدرهمکوبیدهشدِنانسان،بهتحقیرشدِنناگریِزامیال،آری
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آری هولناک واقعیِت این به درآمدن«، »ازپا بدون میتوان چهگونه گفت؟
گفت؟مسئلهیبنیادِیاندیشهینیچه)پیشازافکاِرآندیگرشاگرِدبدبیِن
انسان،بهصورِتیکپرسوناِژتراژیکو اینک شوپنهاور،یعنیفروید(در
اساطیریمطرحمیشودکهمیتوانآنرامِندیگر،همزاد،»شبح«وشمارهی
رمِزنیچهدانستبههمانمعناییکهُادیپبرایفرویدداشت.دوازدهسال
پسازاینکانسان،فرویددرتعبیِرخوابازاسطورهیمحرمآمیزِیُادیپبهره
میگیردتا»فراـروانشناسانه«گوهر،شرایطوساختاِرمصائِبرواننژندانهی
رواِنانسانیرابهصورِتکلِیآن)رقابِتناگریزیکهارضایاحذفکردِنآن
ناممکناست(تعریفوتببینکند.امانیچه،وبهنظرمیرسدبهایننکتهتوجه
نشدهاست،بهجایالهامگرفتنازتراژدِییونانیــکهبهخاطرشناخِتکامِل
ـبهعنواِننمادخودشووضعیِتتراژیِک نیچهازآن،رویکردیمنطقیمیبودـ
انسان،ازقهرماِنشکسپیر،هملتیادمیکند.عجیباستــواینموضوع
هموارهموجبدلسردیکسانیاستکهطرفداِرقرابتهایسادهوهمآوا،
ونهعمیقوبارور،هستندــنیچهبهُادیپتقریبًابیاعتناستیاازآن»بهره
برداری«ــنمیکند.ادیپبرایاوفقطقهرماِنممنوعیتاستکهخدایانرا
بهمصافمیطلبد،»هیوالیی«است»ضدطبیعی«)زایِشتراژدی،بند۹(،و
نهبههیچرونماِدناممکنهایلیبیدو،بهویژهآنکهامورجنسی)سکسوالیته(
بهطورعجیبیبادغدغههایطبِینیچهبیگانهاست.پاراُدکسایناستکه
قهرماِننیچهیی،»عقدهی«نیچهیی،نهُادیپبلکههملتاست،آنهمهملتی

کهدغدغهاشبیشترمتافیزیکیاستتا»ُادیپی«.
هملت:نیچهازاونقلقولمیکند،اورانمونهمیداند،اعالممیکندهملت
رامیفهمدوهرگزتکذیباشنمیکند،وخودرابااوهمهویتمیداند.این
عالقهیویژهدالیِلآگاهانهییدارد:هملتقهرماِنبصیرِتتراژیکراتجسم
به بگویدکه»خدمت بنِد۵۰( نیچه)دجال، اوهممیتواندمثل میبخشد،
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حقیقتسختترینخدمتهاست«وبابازی،دلقکبازی،نمایشونقاببه
مصائبپاسخمیدهد.هملتدربارهیوضِعفجیِعجهان،دربارهیواقعیتکه
آرمانهاراویرانمیکند،دربارهیتباهِیدل،دربارهیسبکسریوسبکمایگِی
اخالقِیزنان،دربارهیهمهیدالئلیکهبرایتابنیاوردنوپناهبردنبهجنون
وخودکشیهست،بسیارمیداند.اماافزونبرایندالیِلفلسفیکهنیچهدر
فراسوینیکوبد)بند۲۷۰(ازآنهایادمیکندوسپسدرنیچهعلیهواگنر
آنهاراتکرارمیکند،افزونبرایندالیِلعالقمندیمیان»دلهایشکسته«و
دلقکهاینقابزده)دانِششاد،بند۳۶۱؛فراسو...،بند۴۰و۵۹(وجود
یا فرویدی ما نیست نیازی هست. هم گاهانهیی ناخودآ انگیزههای دارد،
روانکاوباشیم،کافیاست،مثِلخوِدنیچه،»موشگیر«باشیمتابتوانیمرابطه
نیچهـهملتوبخِشآغاِزاینکانسانرادرککنیم،آنجاکهنیچهمینویسد:
»مندرقالِبشخِصپدرمپیشازاینمردهام«کهیادآوِرشروِعهملتواوهاِم
پدرکشیناشیازعقدهیُادیپ،تصوراِترؤیایی،گفتوگویپسرباشبِحپدِر
بهقتلرسیده،است)پردهاول،صحنهیسوم(.تراژیکبراینیچه،یعنیتضاِد
حلنشدنیمیاِنمیلوواقعیت،بیشازآنکهازطریِقاشیلوسوفوکلــکه
بهصورتیشگفتانگیزدراینکتابحرفیازآنهانیست،بیانشود،بااستنادبه
شکسپیرو،ازمیاِنهمهیپرسوناژهایاساطیریاش،هملتبیانمیشودکهدر
آثاِرنیچهاعتباریبیهمتاداردونیچهپیوستهبهدنباِلآناستکهمیانخودش
واوهمسانیبرقرارکند.زندگِینیچهبهطورشعری،فلسفیوروانی،تراژیک

است،چونهستیومورِدتراژیِکهملترازندگیمیکند.
نیز و )۲ بند پیشگفتار، شاد،  )دانِشِ نیچه« »آقای مسئلهی بنابراین،
معنایتالِشویرادراینکانسانو،بانگاهبهگذشته،درتماِمآثارش،اینک
دربارهیهملت)همینکتاب،بخش ازمطالباش یکی در درکمیکنیم.
دوم،بند۴(مینویسد:»یکانسانچهقدربایدرنجکشیدهباشدتااینهمهبه
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مسخرهبازینیازداشتهباشد«.اینجمله،کهنیچهمیخواستهازلحاِظبالغت
القاگرانه،تناقضآمیز،تحریککنندهوعمیقباشد،چیزیبیشازیکویژگِی
نیچهراتعریفمیکند.اینعبارتمعناِیواقعیوفراگیِر روانِیمنِشهملتـ
نظرپردازِینیچهرانشانمیدهدوتالِشفلسفِیاورابهگونهییکهدراینک
انسانآمده،مشخصمیکند.اینکانسانگیرا،گرانبها،دلپذیروعمیقاست
زیرانخستوپیشازهرچیزبامزه،چابک،دلقک،سرحال،بانشاط،باُخلق
وخوییظاهرًاتزلزلناپذیرــوهمچنین،بهصورتیمحرمانهتر،باوقار،سرشار
ازعظمِتتراژیک،تأثرآمیز،دلخراش،جدی،مرموزوغناییاست.دریک
کالم،اینکانسانکتابیاستشکسپیریکههمچونهملتبزرگیوتمسخر،
تئاتربازیوپیشپاافتادگی،شوِرسخنوشوخیرایکجاگردمیآورد؛آنهم
باچنانبلندنظریوفاصلهییــکهبراینیچهازخصائِلواالتباریوبزرگی
استــکهاینقهرمانمیتواندباعواطفورنجهایش،دربرابردیگراناتخاذ
کند،همانفاصلهیمتکبرانهوُحجِبپنهانیکهنشانهووجِهتمایِزشاهزادهی
دلقکاست.هملتآنقدرواالگهروساالرمنشهستکهبهتراژدیبخنددو
خودرابهسطِحاحساِسعوامانهیترحم،بهویژهنسبتبهخویش،فرونکاهد.
خندیدنیعنیتوانایِیفردبرای»شوِرفاصله«وایناحساسکهمجبورنیست
بادیگریدربدبختِیتراژیکهمدلیوهمبستگیکند.دنیا،واقعیت،زندگی،
سرنوشت،حقیقت،همههولهایفجیعتراژیکاند:بهجایاینکهآنهارا
آنهاراجدیبگیریم، اینکه بهجای آنهابگریزیم، از یا ّردکنیم، انکارو
یاحتاآرمانهاوپندارهاییکهجایگزیِنآنهامیشوندراجدیبگیریم،باید
باآنهابهگونهییرفتارکنیم)یاچنینوانمودکنیم(کهانگاربازیاند.جهان
بیدرماناست:ازآننگریزیم.برعکس،بارامِشجانخوشدالنهبرآنصحه
بگذاریموتصدیقاشکنیم.آیااینقهرمانی،فضیلتیباستانی،بهخودباَوراندن
]تلقینبهخود[نیست؟نه،چنینتأییدوتصدیقیتنهاراِهپذیرفتِنزندگیدر
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کّلیِتآن،بدوندلچرکینی،اتهامواعتراضاست؛واینکارراتنهادرصورتی
میتوانیمانجامدهیمکهتهدیِدمرگباِرتراژدِیایندنیارابهشکِلپنداروتّوهمی
درآوریمکهبامسّرتیکبازیاشمیدانیم،درستمانندبازیهایعواطفدر
موسیقیوهنربهطورکلی.مانندهملت،نیچههمیکبازیگراست،حتابیش
ازبازیگر،اویک»هنرمند«،یکبندباز،یکهنرپیشه،یککمدیناستکه
تنهارامِشجانرازندگِیواقعیمیداند،واینبرایکسیکهبهنظرش»جهان
یکصحنهاستوهمهیمردانوزنانصرفًابازیگراِنآنهستند«)هملت،
پردهدوم،صحنه۷(،ناممکننیست.اماخندهینیچه،خندهیتراژیکیک
دلقکاست،اواهلشوخیهایجلفومضحکههایمبتذلنیست،»خندهی
«او،همچونخندهیخدایان)فراسو...بند۲۴۹(تنهاهمچونعطوفت طالیِیِ
توضیحوتوجیهمییابد،خندهییبررویاعماِقتراژیک،تفریحیدردروِن
دهشت.تمامیِتنیچه،درسبکاش،نّیتاش،اندیشهاش،حتابالغتاش،در
اینآمیزشهمصادقانهوهمبازیگوشانه،همواقعیوهمنمایشی،نهفتهاست.
وراِیپرسوناِژهملت)با،بهقوِلشکسپیر،»چندینوچند«نقِشاو؛یا
بهقولنیچهوتوصیِفهومرگونهاش،این»مرِدهزارترفند۹«(ونیزگذشته
اقداموهدِففلسفِینیچهاستکهروشنتر اینجا ایننوشته،در ازخوِد
پدیدارمیگردد.اگرراستاست،چنانکهاینکانسانمینویسد،کهسبک
اینکتاب پس بیانکند«، را عاطفی حالتهایگوناگوِن و »عواطف باید
ترجماِنمقصودوطبِعفلسفِیخاصیاست:یعنیرامِشجان.الفزنیهاو
رجزخوانیهاینیچه،تفاخر،خودستاییوازخودراضیبودِنگاهبچهگانهاش
تقریبًا و متوسط زندگِی آثارش، فهمیدهنشدِن تنهاییاش، با ارتباط در
دیگری معنای و ارزش دائماش، ناخوشیهای و شکستها محقرانهاش،

۹.واژهییونانِیpolutroposصفتیکههومردروصفاولیسبهکاربردهاست،)بهخاطرحزمو
احتیاطوتدابیِرمتعدِداو(.درلغتبهمعنی»چندینشیوه«،»چندینکاره«یا»هزارتدبیر«،یا»هزارترفند«.

درترجمهیفارسِی»حکمِت شادان«،اینکلمهبهغلطباباریمنفی»دغلکار«ترجمهشدهاست.
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برایازخودفراگذشتن،خواستو برایدرمان،تالش پیدامیکند:کوشش
بنابراینجایگزینِیعواطِف بردلگشایی،و باتکیه ارادهیتوانیابِیبیشتر
منفی)احساستقصیر،عذابوجدان،حقارت،دلچرکینی،انتقام،اندوه،
غیره( روحی«، »صلِح دروغ، تباهی،کتمان، و انحطاط بدبینی، افسردگی،
بااحساسها،عواطفوحاالِتجسمانی،کهنهخوشبینانهبلکهسرزندهو
جاندار،تصدیقکننده،شادمانه،تأییدکنندهونیرومندند.بهگونهییکه»تن«و
»روان«،یابهعبارِتبهتر،تنیکهروانهمهست،»آریبگویند«،بهتراژدی
و »خشنودی به تصدیقکنند، را بیمآوِرجهان و مغاکین بخندند،حقیقِت
رضایت«برسند،بهناگزیریمقدرعشقبورزندونهاینکه»واقعیترابادروغ
الپوشانیکنند«،با»دوریگزیدن«و»غفلتکردن«اززندگی،تن،واقعیتو
توان،بهحاالتواحساساتیناسازگاروسستعنصرانهرویآورندکهبهزباِن
امروزی»روانتنانه«اندواز»تنانهسازِیرواننژندانه«یکاماًلهیستریکگرفته
تا»اعماِلسهوِی«روانیوجسمانیازقبیِلزخِماثناعشر،نارسایِیتنفسی،
برمیگیرند. در را اخالقی... ریاضتهای یا مذهبی خلسههای بیخوابی،
»آریگفتن«بهواقعیت،واقعیِتجسمو»روح«،ازآنجاآغازمیشودکهکسی
بدوناحساسشرم،خویشتندارییارودربایستی،)وبهجایاحساسحقارت
ونشخواِرحقارتیاخودخوری،»کسانیکهحرِفدلشانرانمیزنندمبتال
بهامراِضگوارشیاند«وبامیِلپنهانِیانتقامگیریازطریِقدلچرکینی(،با
صدایبلنداعالمکندکه»چراکتابهاییبهاینخوبیمینویسم«،»چراچنین
فرزانهام«.»آریگفتن«،آنچنانکهنیچهتقریبًادرهرصفحهیاینکتابتکرار
میکند،یعنیاین»مژدهوبشارتیاخبِربهراستیخوش«راباورکردنکهاین
دنیابدوفاسدوگناهکارنیست،بلکهدنیایینجاتیافتهاستواگرآنرا
درکلیتاشبدونقیدوشرطوتفالهیاحساسگناه،تأییدوتصدیقکنیم،
خودشحامِلایننجاتاست.چراوبهچهمعنایینیچهخودرامّتصفبه
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دلگشایییارامِشجان)heiterkeit(میداند؟زیرااوخبِرخوشومژدهی
نجاِتجهانراهمراهباتصدیقوتوجیِهشادمانهیآنبارویکردیکهمیتوان
آنرادادباورِیکیهانی۱۰)برحقشمردِنجهان(نامید،اعالممیکند.روحیهی
شاد)رامِشجان(،همانخبِرخوش)مژده(است،ونیچهدرسال۱۸۷۸
یادآوریمیکندکهدرچهرهیمسیحیاننشانهیینیستکهگواِهشادِیآنان
به ازشنیدِنبشارت)انجیل(باشد.رستگاریونجاتامریاستمربوط
توجیِه همچون ،)théodicée( خدایی دادباوری جهان؛ همین و اکنون
آخرت، بهصورِت چه و بهصورتخدا چه محولشده، آخر به و نهایی
برابراستبانفیکردن،بهتانزدنولوثکردِنایندنیا.نیچهمیاِنخوشبینِی
انکارآمیزالیبنیتسوبدبینِیریشخندآمیِزُولتر،)کهنیچهاوراهمچونیک
بیخداتحسینمیکند(،شادیورامِشطبِعتراژیِکموتسارترابرمیگزیند
کهسازندهیموسیقیییچونآداجیِوk.۵۴۰،دونجووانی،یاکوزیفان
توتیاست.»هرآنچهمهموتعیینکنندهاست«ــازجملهرامِشجانــ»با
یک”بهرغِم“]شرایط[رخمیدهد«.)همینکتاب،بخش۳،چ.گ.ز،بند
یکم(.واقعیتهمانامرگ،گذر،پیچوخموفراشداست؛»طبیعتکائوس
فلسفه، اینهملت نیچه، واقعیت، این بهرغِم و ودرهمریختگیاست«۱۱،
جمعبندیمیکندکه:»اینزندگیجاودانهاست«.چنیناستشادکامی،خبِر
خوش،رستگارِیاو:اینتّوهمیکبازیچاالکانهیدیونیزوسیاست،تّوهم
بهمثابهیگانهواقعیِتموجودارزشواعتبارمییابد.جهانتئاترواثریهنری
است،پارتیسیونیازموتسارتاست،یعنیرامِشجاناست،هرچندوزیرا

کهتراژیکاست.

cosmodicée.۱۰کلمهییبرساختهازرویالگویthéodicée)مضمونیکهالیبنیتسازدوریشهی
یونانِی»théo«خداو»dike«دادیاعدالتدرمعنایاعتقادبهعدِلاالهیساختهبود(.

chaos sive natura.۱۱،درقیاسبااینعبارِتاسپینوزاکه»طبیعتخداست«.



از دل چرکی�ن �ت دل گشا�ی26           

چنیناستمعنایتکلیِففلسفِینیچهوپیکارشعلیه»نیهلیسم«،یعنی
نیستیوهیچی مثابه به بدونخدا، باوچه را،چه علیهنگرشیکهجهان
)nihil(،متهمومحکوممیشمارد.نکتهییکهمیتوانلحظهییبرآندرنگ
از »وظیفه« بهجایکلمهی میدهد ترجیح پیوسته نیچه استکه این کرد
واژهی»کار«استفادهکند۱۲.اینکار،کهاوهمیشهباصفِت»بزرگ«)اینک
انسان(،ونیز»دژم۱۳وُپرمسئولیت«)غروِببتها،پیشگفتار(،ازآنیاد
میکند،همان»بازارزیابیوتبدیِلسرشِتهمهیارزشها«.اینکارراباید
زیروروکردنیدانستکههمچونیکاجباربهمیانمیآید.اماخطِرافتادنبه
ورطهیدلچرکینیوجزماندیشی،کهخصلِت»اخالقی«وناسالمشانبرمالو
محکومشدهاست،خطِربزرگیاست:نیچهنهمیتواندونهمیخواهداخالق
یامذهِبجدیدیراجایگزیِنآنهاییکندکهمورِداعتراضاشهستند.او
نهبرایتجویزکردنودستوردادنیکهصرفًاهمچوننفِیسرکوبگرانهنمود
یابند،جایگاهیقائلاست،ونهدیکتهکردِنامِرقاطعبهآزادی،بهآگاهییاخرد
رامیپذیرد،زیرا»همهچیزالزماست«و»آنچهبایدمتقاعدشود،تناست«
)غروببتها(.بههمینجهت،نیچهدرقطِبمخالِفاوامِرالزامِیاخالقی
واحکاِمدینی،برایننظراستکههرتجویزیهموارهبهسرکوِباحساس
میانجامد، میکند اعمال خودش بر بهصورتمنفی اراده اجباریکه به و
یعنیبه»مثلهکردن«و»اختهکردن«،وبنابراینبهاجبارِیانکارگرواندوهزا.
بنابرایننیچهترجیحمیدهدباهرآنچهپیشازاووتازماِناوانجامشده
استقطعرابطهکند،وازاینرودرآخرینمتنهایاشتکراِرمصّرانهوحتا

Sache۱۲.اینتمایِزمعناییدرفارسیچندانمحسوسومشخصنیست.منظور،کلمهیآلمانِی
استکهمترجمانفرانسویهمآنرابهصورتهایگوناگونترجمهکردهاند.درفارسی،نزدیکترین

معادِلآنکلمهی»امر«استکهبیشتربهصورِتجمع،»امور«،متداولاست.

۱۳.واژهیآلمانِیDüsterرامترجماِنفرانسویاغلببامعادِلsombreوténébreuxترجمه
کردهاند.دردوترجمهیفارسیکهدردسترِسمناست،داریوشآشوریآنرا»دلگیر«ترجمهکردهو

عبدالعلیدستغیببابرداشتیاشتباهازعبارتاصاًلآنراازقلمانداختهاست.
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ماللتآوِرکلمهی»bisher«)تاکنون(رامیبینیمکهبرایتأکیدبرگسستن
بهکارمیبرد.»نجاتبخششناسِی«۱۴نیچهییردو باگذشته وقطعرابطه
او بهکارمیبرد. تأییدوتصدیق ایجاِد برای رافقط اجباروتجویز انکار،
بههیچروباامرونهیکردنهایپیامبرانهیاتهدیدهایهزارهباورانه،رژیمغذایِی
مبتنیبرپرهیزهایاکیدودرمانهایسختگیرانه،میانهییندارد:سالمتی
به را بدن نمیتوان زیرا آغازمیشود، زندگی نافِی آرمانهاِی باکنارگذاشتِن
سالمبودنمجبورکرد،پسبهتراستباتشریحیکرژیمغذایِیغیرمرتاضانه
مثالهایبرعکسیازخطاهایتباهکنندهارائهدادتاازارتکابشانجلوگیری
«زندگِینیچهچندانمحرومکنندهودرواقعدرمانی شود.جالباستکه»رژیِمِ
همنیست:اومیخواهدبگذاردتاتنخودشراتأییدوتصدیقکند،بهآن
چیزیکههستتبدیلشود،بدونممانعتورهنمود؛تابدانجاکهمیتوان
پرسیدآیانیچه،بااینهدِفاحترامبه»منطق«وضرورِت»تن«،همانطورکه
ارائه متناقض پزشکِی علِم یا عملی( )اخالِق اتیک نوعی دید، خواهیم
نمیدهد،نوعیُاومئوپاتیتاسرحِدتوکلبهتن،بهحاِلخودگذاشتِنتن،نوعی
اراده رهبریکردِن باشد، الزم اجبار هم اگر بههرصورت، بیخیال۱۵؟ دکتر
نهاخالقی،فکری،آگاهانه،عقالنی،بلکهجسمانی،فیزیوبیولوژیک،مادی،
عملی،خواهدبود:یعنیپرورشیاانظباطمناسبترازاخالقیاتاست.اگر
رستگاریونجاتبراینیچهشفاودرماناست،اینتناستکهبایستی
رستگارشود.نیچهدراینکتاب،همچنانکهدرهیچیکازآثارش،قصدندارد
نجاتدهنده،رستگاریبخش،آمرزگار،یاحتاطبیبیامجتهِدمرتاضباشد.
زیراخوِدتنخرِدبزرِگتناستــدرحالیکه»اخالقگرا«،کهاصواًلتباهو
منحطاست،برعکسبراینجاِتخویش»درمانهاییبرمیگزیندکهبرایش

sotériologie.۱۴

docteur Tant-Pis.۱۵نامداستانیازآثاِرژرژسیمنون.
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بداست)باعِثدردشمیشود(«.بنابراینچهفایدهدارداخالقیکهکارش
فقطتأییدوتحکیِمبیماری،ضعفوتباهیاست؟

گوربهگورشوندناجیاِناخالقیازهرقماش!نیچهراباآنانچهکار،او
خودرابهعنواِننمونهیکسیمعرفیوپیشنهادمیکندکهبهاندازهیکافی
سالمهستتابیمارنشود)آیااینحرفاشنوعیتوضیِحواضحاتاست
که باشد قدیسی نمیخواهد او فیزیولوژیکی؟(، نظِم ویژهگی بازشناشِی یا
وروحخوب»هضم« تاجسم ومجبورمیکند تحمیل،محروم،سرکوب
کنندــهیچاخالقینمیتواندبه»مبتالیانبهسوءهاضمه«کمککندــتابا
خوردن، نفسکشیدن، رقصیدن، راهرفتن، و انتخابکنند تشخیص حِس
حملهکردن،فراموشکردن،آریگفتنومتبرککردنیادبگیرند.اگر»درماِن«
واقعِیتباهیچنینباشد،آیامیتوانتصورکردکه،برایمثال،بهمتفکِرامِر
قاطعکهازنظِرنیچهیک»افلیِجمفهوم«است،رقصآموخت؟یابه»دستاِن
زمختوخاِم«آلمانیهالطافِتچیرهدستیراآموخت؟نکتهینمادین)که
درضمنفانتاسمومتافیزیِکویژهینیچههمهست(ایناستکهاومیخواهد
دلچرکینیراهمراهباسوءهاضمهونشخواِرروانییکبارهوبایکحرکتاز
میانبردارد:یعنیباچیزیکهخودشآنرا»فلسفهیتغذیه«مینامدونهبایک
رژیِمغذایِیریاضتکشانهیاتوصیههاییدررعایِتاعتدال،اندازهنگهداشتن،
تسلطبرنفس،خویشتنداری،پرهیزیا»فرزانگِی«محتاطانهــکهبهنظِرنیچه

بایدازاثراِتتنونشانههایتندرستیباشندوگرنهکتمانهاییبیهودهاند.
۱۶]...[

بنابراینچیزیکهاینکانسانمدنظرداردنهچندانیکهویِتشخصِی
ثابتوقطعیبلکهنوعیاستعارهییکتایِیچندگانه)وحدِتمتکثر(است.نیچه
چندینباردراینکتابونیزدرکتابهایدیگرش،درعینحالکهمیترسد

۱۶.باکنارگذاشتنسهچهارصفحهازمتِناصلیدراینترجمهیفارسی.
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بیانگارند، راقدیسی او بهغلط یا بگیرند« »بهجایکِسدیگری را او مبادا
خاطرنشانمیسازدکهوقتیازانساِنسالم،واگنر،شوپنهاوریاافالتون،با
سومشخِصمفردیادمیکند،درواقعخودشرامعرفیمیکند:»زیراهرآنچه
گفتمدروصِفخودمبود«)همینکتاب،بخشاول،بنِدیک(.آنچهنیچهبا
گفتِن»اینکانسان«پیشنهادمیکند،نهیکالگو،یکوحدِتترکیبیافتهی
تاموتمام،یکفرِدمّعیِنیکپارچه)وبهخصوص»قداستیافته«!(،بلکهیک
هویِتدرکشمکش،ترکیبوسنتزیازابعاِدناسازگار،چندگانگیوتکثری
شود. بازسازی باید پیوسته استکه توانخواهیهایگوناگون و شورها از
دریککالم،منظوِراونهیکشخِصقابلشناساییباهویتِیمعین،بلکه
ازهمینروست است. )Selbstüberwindung( »ازخویشفراگذری« یک
کهمینویسد:»منزندگیامرابرایخودمحکایتمیکنم«.آدموقتیداستاِن
خودشرابرایخودشتعریفوحکایتمیکند،درواقعخودشرا)ازنو(
میسازد،وازهویِتخویشبهگونهییاستعاری،چنان»ترکیبوپرداختی«)به
قوِلارسطو،sustasis(فراهممیکندکهانگاراینهویتبهگونهییمنطقیدر
تکثِروجوِهناسازگارواقعًاهموارهوجوددارد.پسدرچشمانداِزنیچهیی،آنچه
بهعنوانمنبایدجستوتأییدکردنهیکچیزیامادهیازپیشمقررشدهبلکه
ناِمهمیِنرابطهیمتقابلوستیزمندانهاست،یعنیمنظورومحِلاینکشاکِش
عواطفوامیال،ونهیکپناِهامِن»صلِحروحی«کهمنوکشاکشهایشرابا
همازمیانبردارد،رابطهوکشاکشیکههمان»سالمِتبزرگ«است،آوردگاه
وخلوتگاهیبرایکلنجاررفتنباخویش.بنابرایناگرنیچهخودراهمچون
نمونهییارائهمیدهدنهبهخاطرآناستکهدیگرانازاوویاازاینوآن
ویژهگی)»فضیلت«(شخصیتاشتقلیدکنند،بلکهبرایایناستکههرکس
بیشتربهسویکثرتوغنابخشیدنبهمنــیا»منها«یــخویشپیشرود
تابهسویهمگونسازیویکپارچهسازِییکهویِتذهنِیغایی،ثابتو
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صلحآمیزیانوعی»روِحمطلق«.
اگر»نیچه«یا»مِن«سمج)وحتادستوپاگیر(اینکانسانناِمیککثرت
است،پس»نیچه«نهناِمیکچیز،سوژهیامادهوذات،بلکهتصویِرچندگانگِی
او است: استعاره یک اینجا در »من« است. هدف«( )»هزارویک اهداف
نمیگوید:»شماهمآنچهمنمیگویم،هستم،یامیکنم«انجامدهید،بلکه
میگوید:»ماننِدمن،ازخودتان،ازخودهمانیتان،ِبّکنیدوچونققنوساز
خاکسترتانازنوزادهشوید«.ایننکتهبهماامکانمیدهدتادریابیمچراآثاِر
نیچه)وبهویژهاینکانسان(آکندهازاستعارهاست:اگراستعارهنشانگِرحرکِت
قیاسیاست،نیچهکسینیستکهخودراچونالگوییفرجامیافتهونمونهیی
زندگیاش ازخودش، استکه بلکهکسی دهد، ارائه تاموتمام تیِپ یک از
تصدیِق و تأیید ــ استعارِی ــمشخصًا تاحرکِت میکند استفاده آثارش و
زندگیبهمثابهنموداِروحدتیبراساسکثرترانشاندهد.اگرزیستنهمانا
جذبیاهمگونسازی۱۷)برایمثالجذبوهضمودفِعکسانیچونگوته،
شوپنهاور،واگنر،هملت...(استــوشیوهیاستعارینیچهدراینکانسان
اساسًابرمبنایدستگاهگوارشوهاضمهاستــ،نیچهزندگیاشراهمچون
استعارهییکهمگونسازی،یعنیساختِنیکوحدتویکتایی،تأییدیک
ترکییبوسنتزبرپایهیرویدادهایاساسیوکشفهایهستیاش،عرضه
ترفند)Polutropos()دانِششاد، نیچهیهزار این انسان: اینک میکند.
بند۳۴۴(،کههمچوناولیِسسرگردانزندگیاشچندگانهوچندُبعدیاست،
استعارهییاستازمنبهمثابهواقعیتیدیونیزوسی،ساختنوویرانکردن،
هویت)همانی(وچندگانگی)کثرت(.ایندیگرخوانندهاستکهبایداین
لغزشوحرکِتاستعاریمیاِن»نیچه«ییکهحرفمیزندو»نیچه«ییکهدر
اینکتابدربارهاشحرفزدهمیشودرادرکوجذبکند:ازایندونیچه،

assimilation.۱۷
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نیست، دیگری آن ووجداِن یاشعور وعلت، قاضی،عقل یکیحقیقت،
بلکههریکازایندوفقطاستعارهیدیگریاست،تصویریکهآندومتقاباًل
قرارگیرند. توافق وشاید تقابل در هم با در تا میدهند ارجاع یکدیگر به
معانی، در دخلوتصرف ماسک، تصویر، استعاره، زباِن به جز زندگی زیرا
مشابهتهایپنهانییاپرداختنی،بیاننمیشود.نیچهدراینکانسانبهزباِن
رابطهی مثابه به استعاریشان استعاریوحدِتچندگانهیعواطف،تحرکِ
»توانخواهی«هایی)خواستهایگوناگوِنتوانوقدرت(کهمتقاباًلیکدیگر
راطرد،جذبونقضمیکنند،همچونپرسوناژهایچندریخت،متعارض
انسان اینک میکند: بیان تراژدی، یک درام، یک روایت، یک در متحد و
تاریِخاستعاریرامینویسدبهصورِتحکایتیپرداختهشدهازپیرنگها،و

شکلگیرِی»من«یکهکثرتوتعدِدآنفقطازرویفخرنیست.
سخنوری و درامپرداز ــکه نیچه هدِف چیست؟ اینهمه از هدف اما
بزرگاستــشایدفقطجسمیتبخشیدنبهواقعیِتچندریخِتزندگیاز
طریقنوشتنودرنوشتنباشدکهخودنموِدعالِیزندگیوزندگِیاوست.
اگرنیچهرانمیشوددرزمرهیفیلسوفانیچونارسطو،دکارت،اسپینوزاو
کانتطبقهبندیکرد،ازاینروستکهواقعیتیکهنیچهازآنسخنمیگوید
حقیقتیباجوهِرعقالنینیستکهفلسفهبابازنموِدآگاهانهکشفاشمیکند،
بلکهژرفایهستیبراینیچههماناخواست،میلودلخواست،اثرپذیرِی
عاطفی،شوروشیفتگی،چیزیغیرازبازنمود،حالتعاطفِیپیشآگاهانه،
پیشاعقالنی،هماننِدارادهدرفلسفهشوپنهاور،است.پستصادفینیستکه
اوچوناستادششوپنهاور،ایننخستین»کالسیِک«آلمانِی»رمانتیک«شده،
منبِعالهاماشرا،بهویژهدراینکانسان،درنویسندهییمییابدکهبهنظرش
یادآورِی و سویی از خویش بر چیرگی و آگاهانه خرِد میاِن نماِدکشمکش
عواطف،رانهها،رؤیاهاوهراِستأثرانگیزازسویدیگراست،یعنیشکسپیر.
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گاه،میاِندانش گاهوناخودآ نیچه،همانگونهکهپسازاوفروید،میاِنخودآ
وعاطفه،میاِنخردوشور،میاِنعصِرروشنگریورومانتیسم،میانراسین
وشکسپیرقرارگرفتهاست،)اوکتاباستندالراخواندهاست(،وهمچون
از که ازآنرو نهچندان میکند، انتخاب را دانمارک شاهزادهی شوپنهاور،
روحیهی بالتکلیف، و دمدمی مزاِج تباهی، بیماری، ویژهیخویش، منِش
به آن از که اینخاطر به بلکه نمادسازیکند، دیوانگِیخویش و بازیگرانه
عنواناستعارهییازوضعیِتانسانوخصلِتتراژیکومضحِکرویارویِی
انسانباواقعیت،استفادهکند.شایدهملت،درمیانهیشکسپیرواستندال،
دیونیزوس، و آپولون ازرویارویِیجاودانهی بهطوراستعاری،شعف بازهم
وحدتآگاهانهوکثرِتتاریِکدرونباشد.»هستندجانهایآزادهیجسوری
کهخوشدارنددلهایشکستهوُپرغرورودرمانناپذیِرخویشراپنهانو
نیزخود ــماجرایگالیانی(؛ودیوانهبازیشان انکارکنند)رندبازِیهملت
ماسکیاستبرایپنهانکردِنآنچهبایقیِنبیاندازهوخاطِرخستهمیدانند«
)فراسوینیکوبد،۱۸بند۲۷۰،کهدربند۳نیچهعلیهواگنرنیزتکرارشده

است(.
تادلگشایی، برایاش»خاطرهزخمیچرکیناست« ازدلچرکینی،که
کهتراژیکوتوهِمبازیگوشانهراتأییدمیکند،نیچهشایدهملتیباشدکه،به
جایپایاندادنبههمهچیزازطریقخودکشی،شادمانهادامهیبازیکردندر
نقِش»دیوانگاِن«اینجهانرابرگزیدهاست.اینکانسان،اینکبرایواپسین
.»theresteissillence«بار،انسان،نیچهـهملت.سپس،مرگیاجنون؟
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