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  چكيده
ـ  داي زه فلسفه، نيچه ي هنمايد كه فلسف    اگرچه در ظاهر امر چنين مي      تيز و س

، هاي مختلف خودسازي و وااليـش       با توجه به تأكيد وي بر روش      ،  ضد اخالق است  
ـ           جاي آن دارد   در ،  سـومي از زهـد     ي ه كه ميان آرمان زهد و زهد مثبت و نيز گون

 نخست زهدي را كه به توقّف و تعليـق فراينـد            وي. دهاي او تفاوت قائل ش      نوشته
كنـد و سـپس اخـالق سـروري عهـد             رد مي ،  شود  اراده و غريزه ختم مي      و تعقّل

ـ واال ي هعقل مطيع و غريـز    ،  ستايد كه در قلمرو آن      باستان را مي   ـ ،  افتـه ي شي ه ب
او به  ،  با وجود اين  . دهند  ديگر فعاليت معمولي خود را ادامه مي        در كنار يك   ،خوبي
انديـشيدن و    ي هكه نوعي رياضت در حيط     كند  مياشاره    سومي از زهد نيز    ي  هگون

از فـضاي   ،  به تحليل نيچه  ،  فيلسوف ناب من آن،   رياضتي كه به ي    ؛ است دنيفلسف
انـدازي    گـذرد و بـه چـشم        مي ني بر آرمان زهد در     مبت ي  ه فلسف ي  هپردازان  دروغ

  .يابد ي مخود دست ي ه با خصايص ويژ،فراگيرتر
  . نيچه-4 ،شيواال -3 ،اخالق -2 ،زهد -1 :ي كليديها واژه

  

  مقدمه .1
هـاي    نقّـاد جنبـه   اخالق زاهدانه كه     ي هنيچه دربار  ي هپرد  رغم سخنان موشكافانه و بي       به

هرگونه  توان به نحو مطلق حكم كرد كه او         هرگز نمي ،  شناختي و فيزيولوژيكي آن است     ن روا
نقّـادي  . سـر سـتيز دارد  ، از بيخ و بن   ،  زند و با اخالق      بشري كنار مي   زهد را از ساحت حيات    

كرد به اعمال زاهدانـه اسـت و در       روي ي  همتوجه شيو ،  اول ي هدر وهل ،  زهد ي هنيچه در حوز  
دادن  نقد مزبور با مبنـا قـرار      ،  بر اين اساس  . كرد  روي ي  همتوجه نتايج اين شيو   ،   دوم  ي  هوهل

مـدهاي نگـرش اقـسام زهـد در         آ آغاز و بـه پـي      ت بيروني و دروني   در دو جه  ،  كاركرد غريزه 
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پـردازي نيچـه و تكثـر         سـخن  ي هنظمي كه به سـبب نحـو      ؛  شود  ميختم   موضوعات فلسفي 

تهيـه و ارائـه      هـاي متعـدد     قـول   حواشي و نقل   و    بايد به كمك توضيحات    ،ناگزير،  تأليفات او 
  .شود

،  اول ي  هدر درجـ    نيچـه  ي  هه فلـسف   با تكيه بر ايـن اصـل كـ         ،تحقيق حاضر ،  بدين لحاظ 
  . چنين نظمي را فراهم كندكوشد  مي، تشريح زهد،  دومي هقدرت است و در درج ي هفلسف

ـ      ،  در آغاز ،   اول اين تحقيق   بخش يعنـي اخـالق   ،  اخـالق ي  هبه بازسازي تفكيـك دو نمون
ويان و   جنگج ي  هزهد طبق ،  اي كه در اين تفكيك      به گونه  ؛پردازد  مي سروري و اخالق بردگي   

،  دوم بخـش در  . گيـرد   قرار مي  ن و بردگان  اروحاني ي هدر برابر زهد طبق   ،  هر دو ،  انديشمندان
ـ      مثابه هضمن معرفي غريزه ب    بـه بررسـي    ،   اول بخـش زهـد مـذكور در       ي  ه مصدر هر دو گون

زهـد   و مفـاهيم ضـرورت   ،  زمينـه در ايـن    . شـود   پرداخته مي  در تفكر نيچه   اصطالح وااليش 
 زهد منفي و زهد مثبـت  دني فلسفي هآيد تا وارسي نحو ه نيز به ميان ميطبيعي و جان آزاد 

 چهارم اختـصاص دارد بـه گـذار         بخش. ودشپذير    امكان،   سوم بخشدر  ،  انداز  و مبحث چشم  
اي را توصـيه      اي از اخـالق سـروري كـه انديـشيدن ويـژه              به نوع تازه   ،نيچه از اخالق بردگي   

  .شود مي تلقّي مذكور زهد ي هنهادي از دو گون فيلسوف ناب هم، ترتيب كند و بدين مي
هاي فلسفي نيچه كه      گاه  و تكيه  ها  نمونهطرح  ،  طور كلّي ه   ب ،در گيرودار بحث بر سر زهد     

  انـواع زهـد  هـاي  ديـدگاه هـا و    بـه قـصد بررسـي طـرز تلقـي         ،  آيـد   بعضاً متكثّر به نظـر مـي      
، الق بردگي و اخالق سروري    اين بحث آن است كه از تلفيق اخ        ي  هنتيج. ناپذير است   اجتناب

، در مقابل اين زهد   .  با عنوان زهد منفي ياد كرد      ،توان از آن    شود كه مي    نوعي زهد متولّد مي   
دوري  د هم از انفعال رايج در زهد منفي       وشك  مي طلبي  استقالل ي هرانزهدي قرار دارد كه با      

گونـه   ايـن .  داشـت سروران اختـصاص  ي هگزيند و هم از اخالق زهد مثبت كه زماني به طبق     
تمـايالت حـسي و      »سـازش « عنوان زهد فلسفي شناخت كه نه حاصل از          باتوان    زهد را مي  

 ي ه مشخـص  ،حـال  بـا ايـن   . ست ا دومداوم اين    ي همنازع» ي  هعرص«بلكه  ،  ستيز  مواضع حس 
،  بـه تعبيـري    ،پردازي   به كمك انديشيدن و فلسفه     كه طلبي است    سروري نيزاصلي اين زهد    
  .ست ا زهد طبيعيحاصل تكامل
زهد مثبت كه شـامل زهـد    . 1:  زهد را بر دو قسم دانست      ،توان به طور كلّي     مي بنابراين،

زهـد  . 2 ؛اسـت )  نـاب  فگـزينش فيلـسو   ( و زهد فلسفي  ) يوناني  حيات روم  ي  هشيو( طبيعي
 اعم از افالطـوني و      ،هاي پيشين   طريق فلسفه ( الطبيعي  منفي كه مشتمل است بر زهد مابعد      

ذكر اين نكته حـائز اهميـت اسـت كـه بـا وجـود           . )حيات كشيشانه (  و زهد مسيحي   )كانتي
ست كه در جهان امـروز   ا اين اخالق بردگي،   آخر  در ،هاي نيچه  بنا به تحليل  ،  چنين تفكيكي 
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زيـرا از    ؛گيـرد  ي نمـ  بندي فوق قـرار     يك از شقوق دسته     اخالقي كه در هيچ    ؛غالب شده است  

  .زاج استم گريز و انفعالي رنج، بنياد
هـاي ناشـي از لحـن و          در رفـع سـوء برداشـت       ،هـا   بندي   و دسته  ها  هلحاظ اين قبيل نكت   

اسـباب پيـدايش هـرج و       ،  هايي كـه پـي در پـي        سوءبرداشت ؛استمفيد   محتواي قلم نيچه  
سياسـي و هنـري      و   هاي مختلف فكـري      در زمينه  رامحوري و نژادپرستي      غريزه و   طلبي مرج

آثـار  » زهدشناسي«مبحث   ي هبا التفات به تمايزات درهم تنيد     . ست ا  تفكر نيچه فراهم كرده   
 پرهيـز و زهدسـتيز      توان به مقصود اصلي وي در طرح انتقادات اخـالق            مي ،حدودي تا،  نيچه

كـه بـه خـوانش      دفـاع كـرد     در برابـر مخالفـان و موافقـاني         از او    ،اي  واقف شـد و تـا انـدازه       
  .كنند اكتفا ميگرايانه از آثار او  نگرانه و هيجان سطحي

  

  دو گونه زهد .2
ميان دو گونـه زهـد تفـاوت قائـل     ،   خود تبارشناسي اخالق نيچه در بخش سوم از كتاب       

 اختـصاص دارد و از      )8: ص،  3 فـصل    ،5(» ي بسيار بـارور   ها  ناج«زهدي كه به     .1: شود  مي
ـ   يزهد. 2 ؛استعدادهاي انسان است  » تصعيد«و  » تقويت« ي  هزمين ،اين رو  داعِ  كه حاصـل اب

نوع ، )3: ص ،13 صل، ف5(» زندگيِ ضد زندگي«يك  ي هاست و با اشاع » كشيشان ي طبقه«
ريـشه در دو گونـه    تمايز ميان ايـن دو گونـه زهـد    . كند ي م تي انسان را فراهم و حما     ايِ  گلّه

 را ارائـه و از هـم   هـا  آن،  فراسوي نيك و بـد     در فصل نهم از      ،نخست دارد كه نيچه  » اخالق«
، در ايـن فـصل     .)260: ص،  9، فـصل    9(» اخالق سروران و اخالق بردگان    «: كند تفكيك مي 

يعني انسان قدرتمند   ،  انسان ي هشناختي ميان دو رد    هاي روان   توصيف تمايزها و برابرستيزي   
 ميـان   ،شود كه همواره    به كشف سوءتفاهمي منجر مي    ،  صفت  و نجيب و انسان ضعيف و برده      

 وظـايفي  سـرور  ي هطبق، اشرافي ي هدر يك جامع. ده است اجتماعي حاكم بو ي  هاين دو طبق  
احتـرام بـه    .  اسـت   تعيين شـده   »انگيزي از انسان    هراس«حفظ فرهنگ و نوع     براي   كه   دارد

سپاسـگزاري و انتقـام    ي هتوانـايي و وظيفـ  «، به نفـع آن   » يداور شيپ«قدمت و اصل وقار و      
ضـرورتي خـاص بـراي داشـتن        ،  دركي پخته از دوستي   ،  ظرافت در جبران محبت   ،  ...طوالني
جـسارت و   ،  جويي  ستيزه،   چون گودالي براي گردآوري عواطف حسادت      ،در عين حال  ( خصم

: ، ص 9، فصل   9( سرور است  ي هخصائل طبق ،  »كه بتوان دوست خوبي بود      براي آن  ،در اصل 
، 9(» تـر   درنـدگاني كامـل   «در مقـام    ،  اجتمـاعي  ي هزادگان متعلق به اين طبق       نجيب .))260

ايــن  ي هواســطه نــد و بــ»بــد«و » نيــك«هــاي  واضــعان اصــيل ارزش، )257: ، ص9صل فــ
بلكـه موفـق    ،  كننـد   جانبـداري مـي   » سـرزندگي «و  » زنـدگي «نه تنها از نهاد     ،  گذاري ارزش
 عشق به برترين اميـدتان  ،عشقتان به زندگي «: شوند قدرت سرشار خود را تحقّق بخشند        مي
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اي كـه     همان طبقه ؛  »جوو  جنگ« ي هدر حق اين طبق    نيچه است » زرتشت«دعاي   اين» !باد

  .)1: ص، 4(  است1»فرمانبري« در ،شرفش
 در گـرو نـوعي رياضـت يـا          ،آن جنگاوري است   خاص ي هسرور كه پيش   ي هپرورش طبق 

ميـل يـا    ،  زهـد ايـن   در  . نامـد   مي» رومي زهد يوناني « است كه فوكو آن را       2»انضباط نفس «
شود تا از اين طريق بتوانـد         حفظ و هدايت مي   ،  د و شريف  در جهت پرورش انسان آزا    ،  غريزه

بـر طبقـات پـايين      ،  مهار خورده است   سرشار و سرزنده كه به نحوي منضبط       ي هبا اين غريز  
  ).412: ص ،19 (سروري كند جامعه
 بلكـه حـاوي   ،نه تنها شامل يادگيري فنون جنگاوري  ،   مختص اين طبقه   3»فسِتعليم ن «

 حسي اسـت كـه      يتلقين و القا  ،  تر از آن    قات اجتماعي است و مهم    علم به سلسله مراتب طب    
تر  هاي پست هم بر گونه ،  با الهام از اين شور    ،  انسان شريف . نامد  مي» شورِ فاصله «نيچه آن را    

، 9( كنـد  ي مـ  خود غلبه » خويشتنِ انسان «جويد و هم بر       كند و تعالي مي      حكومت مي  ناانس
 »فـرا اخـالق   «ايـن   . كنـد قّـق   حم  در خويـشتن   را برتر   انسان يا   تا گونه  )257: ، ص 9فصل  

 زرتشت نيچـه  ،  روانشناختي است از آن حكم جنگاورانه كه پيشتر        تشريحي تاريخي ،  )ناهم(
  .)1: ص، 4(» بايد شد ست كه بر او چيره مي ا هر انسان چيزي«: صادر كرده بود

هاي برتـر     ارزش،  نسان بر خويشتنِ ا   »چيرگي«در روند تعليم و انضباط نفس و        ،  بنابراين
 ي هنقطـ ،  هايي كـه از حيـث ذهنـي         ارزش ؛شود  نسل به نسل منتقل مي    ،  اشرف ي هيك طبق 

با ابتنا بر مظـاهر     ،  هاي برتر   ارزش.  است  موقعيت ي هكنند  نياز يا فراهم  ،  آغاز و از حيث عيني    
در ،  اهـ   اين ارزش . جنگاوران است  ي هست كه در تصرّف طبق    ااندازي    در كانون چشم  ،  زندگي
  .)10 - 9: صص، 17( دضرورت دار »تداوم نوع خاصي از زندگي«جهت 

هـاي برتـر    فرمـانبرِ ارزش ، در برابر اين طبقه كه هم از جانب درون و هم از جانب بيرون   
خيـال  «و بـا    ) 2 : ص،  4( اسـت » طغيـان «قرار دارد كـه شـرفش       » بردگان ي هطبق«،  است
» اعتقاد«را با   » آرزو«همان خيال خامي كه      ؛كند زندگي مي  نجيبان ي ه غلبه بر طبق   4»خامِ

 ).264: ص ،16 (كنـد  مـي  يك اعتقاد معرّفي ،رفته رفته، كند گيرد و آنچه آرزو مي  اشتباه مي 
زيرا  ؛»برد  سوي همساني پيش مي   ه  همه چيز را ب   «،  با الهام از اين خيال خام     ،  اخالق بردگان 
 در مقابل چنين .)1: ص، 4، فصل 2 (كن كند  را ريشه5»فاصله )شور( پاتوسِ«بر آن است تا 

ل مـي    بـه زهـد درخـور خـويش       ،  ي بـسيار بـارور    هـا   نااي است كه ج     دسيسه شـوند   متوسـ .
، خـاص  ي هنه فـضايل ايـن عـد      ،  »سه شعار آرمان زهد   «،  »پارسايي و   فروتني و   دستي تهي«

يبـاترين  ترين شرايط بـراي بهتـرين زنـدگانيِ ايـشان اسـت و ز               درخورترين و طبيعي  «بلكه  
عـالم  «زدگـي و      از عـوام و پرهيـز از عـوام         گزيـدن   دوري .)8: ص،  3، فـصل    5(» شان  باروري
در برابـر واگنـر و شـوپنهاور مـشاهده          ،  كه در حيات خود نيچه      همچنان ،»روزنامه«،  »مدرن
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كنـد كـه    مهيا مي آفرين ي ارزشها ناموقعيتي را براي ج،   رو به تباهي   ي  ه زمان نيز و شود  مي

فـرد  « ي هسـتيز ،  حال با اين . تعيين تكليف كنند  ،   براي جهان آينده   ويژه  هتوانند ب    مي ،در آن 
ـ  ) 1 :، ص 5، فصل   1( »خودآگاه و حاكم بر سرنوشت خويش      اي زهـد و      صـورت گونـه   ه  كه ب

انسان نجيب يـا   ي هنيمي از دغدغ، شود عملي مي هاي نو   ارزش ي  ه ارائ ،تأديب نفس و سپس   
، اسـترن . با خود نبرد كند و بر خويشتن پيشي گيرد        ،   جهتي ديگر   در دباي  او مي . خلّاق است 

  .)3 : ص، همان (نامد مي» كوشي اخالق سخت«اين اخالق را 
در كنـار   ،  انديـشد   براي حيات برتر مـي     وضعيتيكوش كه به ايجاد       سخت» نشينِ  گوشه«

بيش ،  شود  متحمل مي » بسياران«ها و آزارهايي كه از جانب         رنجش خاطر ،  ها  ماليمت ي ههم
 ،هميـشه ،  رو تواني شـد    هاما بدترين دشمني كه با او روب      «: با خويش است   هدر مقابل ،  از همه 
 » شـد  ي نو توان  ي ك ،بي خاكسترشدن . سوختن در آتش خويشتن را خواهان باش      . ييخود تو 

بـه  ،  ترديـد   بـي ،  ايـن اخـالق    ؛ رسـتخيزكردن  ،شـدن و از نـو        مردن يـا كـشته     ؟)1 : ص،  4(
 نيچـه  ي هست كه اركان خود را در انديش       ا »جاودانگي«يا  » بازگشت مجدد «كّر  تف ي هپشتوان

  .كند تثبيت مي
حاكي از فرهنگي نازل است كه با زندگي شـاد مؤانـستي             اخالق بردگان ،  در سوي ديگر  
، بـر ايـن اسـاس     . نگرد   با اخالق سروران بيگانه است و با سوءظن بدان مي          ،ندارد و از اين رو    

بخـشد و در      آرزوي تفوق خود را تحقّـق مـي       ،  اندك  اندك،  سروران ي هر طبق با طغيان ب   برده
، لـوح   سـاده ،  »خطـر   انسان بـي  « او. شود  كامياب مي  تازههاي    ها و جعل ارزش     تغيير بار ارزش  

عمـال نفـوذ     ا .)261 : ص،  9، فـصل    9 (كنـد   انسان نيك معرّفي مي    ي همهربان و ابله را نمون    
 ي هدو نمون، )16 : ص، 5( وري روم و جريان انقالب فرانسه   تمپراي يهودي در كالبد ا    ها  ناآرم

 ي هگـراي طبقـ     هـاي برتـر و حيـات        هاي بردگـان بـر ارزش       تاريخي از پيروزي طبقه و ارزش     
كـرد انتخـاب بـه سـود         عمـل « ي هدر برابر داروين و نظريـ     ،  نيچه،  بر اين مبنا  .  است  سروران

هـا نـاتوان     ترين ها و خوشبخت   نيرومندترين...«: سدنوي   مي ت قدر ي  هاراددر  ،  او» نيرومندترانِ
بزدلي ناتوانان و اكثريـت وسـيع       ،  يافته سازمان يِا  ه زماني كه مورد مخالفت غرايز گلّ      ،هستند

  .)685: ص، 3، فصل 6(» ...گيرند ي مقرار
يهوديان . است» ياران دين« ي هطبق،  در كنار جماعت بردگان   ،  ضد نجيبان  تهديد دوم بر  

داران   طاليـه ،  غروب بتـان   پولس قديس يا به توصيف نيچه در         يوم و مسيحيان پيرو   دربار ر 
 بـا تبليـغ و      نيز )18: ص،  4، فصل   7(آرياييان  » اخالق تبار و تبعيضِ   «چيني بر ضد     دسيسه

در تغيير مواضع جهان باستان كاميـاب     ،  ستيز  گريز و حيات    هاي دنيا   ها و ارزش    روش ي هاشاع
 ،كـه بيمارنـد      حتي هنگامي  ،فقط واالتباران «اما  : اند   از خواص آدميان   ، خود ،اين عده . اند  بوده
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حتي  ؛اند هاي ميان انسان و انسان تفاوت ي ههايي هستند كه تشديدكنند  قادر به توليد ارزش   

  .)78: ص، 3(» تا آن حد كه در برابر انسان قرار گيرند
» سـاالرانه   مهان هاي شهسوارانه   شيوه« از   ،يارانه دين گذاري  هاي ارزش   شيوه،  در نگاه نيچه  
، از قدرت آفـرينش ارزش برخوردارنـد      ،   اين طبقه  .شود   به ضد آن بدل مي     ،منشعب و سپس  

  .)8 - 7 : صص، 5 (لبريزند» آفرين نفرت آرمان«از يك ، »شان زوري به دليل كم«اما 
دشـمن  ،  نبتا غروببنا به تصريح نيچه در      ،  كليسا. حاصل اين نفرت است    »آرمان زهد «

عمـل  » ضـد غرايـز زنـدگي     «،  و به كمك اخـالق مـدرن      ) 1: ص،  10، فصل   7( زندگي است 
ـ  ي  ه فوكو تحليلي از شـيو     .)4 : ص ،همان (كند  مي دهـد كـه       مـسيحي ارائـه مـي      ي  ه زاهدان

 بـا بزرگداشـت     ،رومـي  كـه زهـد يونـاني      در حـالي  . روشنگر نگرش نيچه به آرمان زهد است      
هـر  ،  هاي طبيعي و فرهنگـي       و ارزش  ها  ناان را در جهت آرم    انس ي هغريز،  طبيعت و فرهنگ  

در جهت نفـي ميـل حركـت        ،   خود ي  هويژ» زندآگاهيِ ميل «با  ،  مسيحيت،  كند  مهار مي ،  دو
 ،عبـارتي   يا به » ديگر«يك   را به ديد  » غريزه«يا  » ميل«،  مسيحيت،  به تحليل فوكو  . كند  مي

 زهـد   ، بنـابراين  ).412 : ص ،19( تـازد   مـي » خـود «سـاحت   بـه   نگرد كه     مي» مهاجم«يك  
 تبارشناسي اخـالق   فصل سوم    ).413 : ص ،5 (كند  ميل مبادرت مي  » استحاله«مسيحي به   

 سـروران  ي هيي كه قوت طبق   جا  آناز  .  از اين استحاله و تغيير چهره است       تمام يشرح،  نيچه
يح غريـزه   تقبـ ،  رود  شمار مـي      سرمنشأ حيات و سرزندگي اين طبقه به       ،غريزه است و غريزه   

: ص، 3 ، فصل5 (گيرد  در رأس كار كشيش زاهد قرار ميآن، ي هيا سرچشم» گناه «همچون
انـسان دسـت    » ي  هاختـ «و  » شـده   رام«نه تنها به نوع     ،  با اين ترفند  ،  مجاانسر،   كشيش .)16
بلكـه بـه   ، )2: ص، 10، فـصل  7( )نغروب بتـا   نيچه در  ي  هشناسان دو اصطالح روان  (يابد    مي

 خـود را ارضـا      يِرشـور سـرو   ،   خـود  ي  هشد   رام ي  ه گلَ 7»بد وجدانيِ « يا   6»ناهحس گ «كمك  
  .)15: ص، 3، فصل 5 (شود ي گلّه بدل مني و به مقام چوپان اكند يم

، سرزنده  صي، حر طلب   جنگ ي زهيغر كه  اين بر   اضافه. ي زهد منف  ينوع يعنيآرمان زهد،   
 وادار »يدار شتنيـ خو« بـه  را آنـان  و زنـد  يمـ  تي معـص برچسب سروران را  يِو نسبتاً شهوان  

 بهتـر سـخن     وضـعيت  و از    پـردازد  ي م زي ن »گريجهان د «به جعل   ). 16 : صهمان،   (كند يم
 نيهمـ  كه حال ني در ع  شود؛ ي ظاهر م  ي در مقام انكار زندگ    ، دوباره ، ترفند ني و بد  ديگو يم
و ) 13 : صهمـان،    (كنـد  يمـ  فراهم را او »نِيآفر يآر و نگهدار« يروي، ن برتر جهان به ديام
  .شود ي نمودار ميانگارستين از او زي، راه گرييگويآر نيبد

زهد مثبت كه جانبدار ميل      .1: دهد  ديگر تمييز مي   نيچه دو گونه زهد را از يك      ،  بنابراين
كـه  » خـواهي تمـام     همراه با نيك   ،اي زهد پرهيزگاري جدي و شادمانه       گونه«: و حيات است  

زهـد كشيـشانه كـه       .2 ؛)9 : ص،  همـان  (»يط معنويـت واالسـت    از جمله درخورترين شرا   «
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، سروران و زهد مثبـت     ي هتوزي عليه طبق    دهد و با كينه     را آموزش مي  » زندگي ضد زندگي  «

  .)11 : ص، 2، فصل 5(» بخشد انتقام را با نام عدالت تقدس مي «،در حقيقت
  

  »وااليش« مفهوم .3
 »قدرت ي هاراد« ي  ه تقسيمي متناظر در حيط    به تبع ،  ترديد بي،  زهد ي هتقسيم در حيط  

 پـذير   طوركه دو گونه زهد مثبت و منفي نزد نيچه از هم تفكيك            يعني همان ؛  شود ي م ممكن
كنـد كـه از       فعاليت مي   در اين دو گونه زهد     نيز قدرت مثبت و منفي      ي  هدو سنخ اراد  ،  است

بـه آن  ، ايـن تفكيـك  . دجويـ  ي مسبقت  زهدي هبر تقسيم در حيط، نظر رعايت تقدم و تأخر 
 ي هموجود زنـده را اراد    ،  گردد كه به نحو مطلق و گريزناپذير        اصل مابعدالطبيعي نيچه باز مي    

خواست قدرت را ديدم و در خواست       ،   كه موجود زنده را ديدم     جا  آن«: كند  قدرت معرفي مي  
در ،  سرورفرد   ي ه اگر اراد  ، حال .)12 : ص،  2، فصل   4(»  جز خواست سروري نديدم    نيزبنده  

در ،  فـرد بنـده    ي هاراد،  بيرونـي جريـان دارد     ي همردان ي لق حماسه جهت بيرون و به نيت خَ     
رو بـه   ،  هايي كه نتوانند خود را در بيرون خالي كننـد           غريزه«: رو به درون دارد   ،  جهت عكس 

اينجـا  . نـامم  درونيدن در انسان مـي ] فرايند [،ست كه من ا اين همان چيزي   .آورند  درون مي 
  .)16 : ص، 2، فصل 5(» خويش ناميد» روان« آن را ،د كه در بشر چيزي روييد كه سپسبو

شناسـي    با اسـتفاده از اصـطالح     ،  گام تفكيك دو معناي قدرت در بيان نيچه       ه هن ب فينك
 ي هنامـد كـه نتيجـ        قدرت مي  8»وجودشناختي«قدرت سروري را معناي      ي هاراد،  زندآگاهانه

قـدرت بردگـي را معنـاي     ي هاراد،  از آن سـو   . اسـت » شـونده اخالق فرا «به ثمر نشستن    ،  آن
، 4، فـصل    2(شـود   ظاهر مي » اخالق حيات ناتوان  «شمرد كه به شكل        قدرت برمي  9»اُنتيك«

  .)2:ص
، بـه تـصريح وي    . است» طغيان غريزه «در   آرمان زهد  ي هريش،  به تحليل نيچه  ،  بنابراين

ايـن   ي هنـشان » غليـان غريـزه   «،  اول ي هو در وهلـ   ) 13: ص،  3، فـصل    2( انسان بيمار است  
هـاي     شيوع بيماري  ،خستگي،  شكست ي هبه واسط ،   سرور ي  ههنگامي كه طبق  . ست ا  بيماري

مبـتال  گذاري سـاقط و بـه انحطـاط          از جايگاه ارزش  ،  واگيردار و ديگر مشكالت فيزيولوژيكي    
، رد و از آن پـس     آو ي م  به درون خود هجوم    نيز آن   ي  ه سرخورد ي  هغريز،  به تبع آن  ،  شود  مي

بدين ،  جنگجويان ي هطبق. رود  به كار مي   »نيرو ي هكوركردنِ سرچشم «در جهت   ،  نيروي آن 
  .شود مستحيل مي  برهمنان يا زاهداني هبه طبق، ترتيب

دادن ديگـر جنگجويـان و       بـراي شكـست   ،  زاهد كه روزگاري جنگجـو بـود      ،  با وجود اين  
بيمـار در پـي علـت       . بـرد   كردن بهره مـي    رفند رام از ت ،  جنگي جاي توسل به ابزار     به،  بيماران

جـويي و     يـا علّـت   » تـوزي   گـردان كينـه     جهـت «در مقام   ،  بيماري خود است و كشيش زاهد     
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 » و بـس   توسـت گنـاه بـه گـردن خـود         «: كند  خود او را علّت بيماري معرفي مي      ،  كشي  علّت

  !)15 : ص، همان(
سه مرحلـه بـه چـشم       ،  جنگجو في نفسه  طلبي اين برهمنانِ    در مسير قدرت  ،  به تعبيري 

 معياري جديد در    ي  ه ارائ .2؛  دوستي   نظير ترحم و همسايه    ، ابداع فضايل اخالقي   .1 :خورد  مي
 ي هيـافتن بـر تـود       بـا سـيطره    ، توفيق در ارضاي حس سروري خـود       .3؛  شناسايي نيك و بد   

  .)237: ص، 13( گناهكاران يا گلّه
 هـاي   راهدر  ،  زهد مثبـت   ي هبيمار را به شيو    ي هكه غريز  جاي آن ه  ب،   آرمان زهد  ،بنابراين

از بنيـاد   « كـه مقـصود آن،       انـدازد  ي مـ  زهي غر او را به جان خود     كند،   تي هدا يرونيمتعارف ب 
 ماري ب يِ اختگ ،بتان غروب در   چهي ن يشناخت روان اني به ب  ،اش  غريزه است و نتيجه   » برافكندنِ

صـرع  « اتشان،ي مقطع از ح   نير ا  را د  اني جنگجو ي روح تي وضع چهين .)2: ص،  10 ، فصل 7(
شـهوت   ،ي و اهلـ   ي اقوام وحش  ني در ب  ،هاي معمول اين وضعيت     از نشانه ...«: نامد  مي» پنهان

 جهان و   ي به قالب تب و لرز از گناه و نف         ، سپس ناگهان  ،شهوت نيست و ا     ا فراوان و ناگهاني  
: ص ،3 فـصل    ،9 (»دشايد هر دو را بتوان به نوعي صـرع پنهـان تعبيـر كـر              . ديآ يم اراده در 

 مـار، ي از ب  .1: دو چيز است  ،  قدرت منفي  ي هيعني فعاليت اراد   ند،يآ فر ني كلّ ا  ي جهينت). 47
، فصل 9( گيرد ي مقديس نام بد يانسان. 2 و ؛)20: ص ،3 فصل ،5( شود گناهكار ساخته مي

   .)47: ، ص3
  دو گونـه آرمـان زهـد       ،عبارت بهتـر      دو حيثيت جداگانه يا به     ،قدرت ي ه در اين اراد   ،باز

 .2 ؛كنـد   را اراده مي  » عدم«انگاري فعال كه      نيست .1: )64 - 63 : صص،  20(شخص است   م
 ،به تعبيري . كند  اولي است و اصوالً چيزي اراده نمي       ي هانگاري منفعل كه وجه عاجزان      نيست

در ،   ضـروري درون هـر جماعـت       بـودن   شايد بتوان گفت كه با رعايت همان اصل دو قطبـي          
انگـاري    از نيـست  ،  كند  گنهكار سروري مي   ي هتعدادي كه بر تود   ،  بيماران و زاهدان  » ي  هگلّ«

فاعــل ، انــد  قليــلي هنيــوش و فرمــانبردار ايــن عــد و آن عــده كــه وعــظنــد برخوردار فعــال
 قـدرت  ي هاراد،   اين بدان معنا نيست كه در ايـن تعـداد اخيـر            ،البته. اند  انگاري منفعل   نيست

 ؛اند  سرور سپرده  ي ه به طبق  ،بار  ديگر راخود   ي هزمام اراد ،  بلكه اين اشخاص   ؛تمحو شده اس  
  .)2: ص، 4(» فرماندهي دشوارتر است از فرمانبري«زيرا 

هـاي طبيعـي      هـا و تـصقيل نخراشـيدگي        تـسطيح نـاهمواري   ،  گونه زهـد    ورد اين آ دست
، بنـدگان  ي هه از طبق  سروران باشند و چ    ي هچه از طبق  ،  زاهدان. روح آدمي است   ي هگسترد

پـيش  كه   در حالي . اند  هاي دروني   ها و نزاع    حاصل از اين ناهمواري   » رنج«صدد رهايي از     در
هاي آن    به زندگي و ستيزه   ،  )225: ص،  7، فصل   9( »رنج سترگ «نجيبان با پذيرش    ،  از اين 

دو  هـر  دلزدگـان    ،اينـك . اندوختنـد    كينه مـي   ، با رنج فرمانبري   ،گفتند و بردگان    مي» آري«



 زهد از نگاه نيچه 

 

155
انزوا يـا   ،  داري  روزه،  رژيم غذايي خاص  ،  با رويگرداني از رنج و تمسك به پرهيز جنسي        ،  طبقه

د بـه   وشنك  مي،  )17 : ص،  3 ، فصل 5( ساز  ساز و عاطفه   پرهيز از هر چيز خون    ،  به بيان نيچه  
در رونـد دشـمني خـود بـا     ، آرمان زهد بنابراين،. مطلق فرو روند» بيداري«و » خواب ژرف «

يعني با سركوبي غريزه به دست غريزه و جعل روان           ؛ بدون رنج است   يبه دنبال حيات  ،  حيات
سروري دهد و از ،  يعني تن،بر قطب ديگر رايعني روان  رابر آن است تا يك قطب ،  عليه تن 

 ؛كند  مياصرار   بودن   بر حفظ اين دوقطبي    ،كه نيچه  حالي در. رنج كشمكش دروني آزاد شود    
توأمان بيمار و    ، روح انسان  ،كه در آن  » زهد طبيعي « با عنوان    ،ودسازي در فرايند خ   ،هم آن

 سـوي   از ،لطيف روحـاني   يها   از يك سو و عقل و جنبه       ،سالم است و ميان طبيعت و غريزه      
غريزه مواجهيم  » سازيِ روحاني«گويي با   ،  در زهد مثبت  ،  ديگر عبارت هب. كند ي م تردد ديگر

ايــن . قــرار دارد ت زهــد مــسيحي و آرمــان زهــدحيــا» انكــارِ«  مقابــل روش،كــه درســت
  .شود ي مبا عنوان وااليش شناخته، شناسي خاص نيچه در روان، سازي روحاني

ـ ،  )وااليـش  (sublimation ي  هواژ ، از نوواليس و شـوپنهاور    و    گوته ،در ابتدا  صـورت  ه  ب
اي  بــه معنــ،انــساني بــسيار انــساني در ،امــا نيچــه، كردنــداســتفاده  Sublimareالتينــي 

اي    از گونـه   ،جـا   آن در   ).221 - 219: صصـ  ،14 (كار گرفـت    آن را به   شناختي جديدي  روان
كـه نيـروي     جـاي آن    بـه ،  فـرد ،  گويد كه در رونـد آن        سخن مي  10»يافته  راني وااليش  شهوت«

آن را در مـسيرهايي ويـژه       ،  پس از گـردآوري آن در خلـوت       ،  كار گيرد   شهوت را مستقيماً به   
غلبـه  «نوع خاصي از     وااليش،  از اين قرار  . بخشد   مجالهاي برتري مي   ،ن و به آ   كند ميجاري  

آميز و    شمرد كه نوع خبط     برمي »دمان سپيده«نيچه شش نحو وااليش را در       . است» بر نفس 
 نـشدن  بـر ارضا ي فرد زاهد اسـت كـه بـا پافـشار    از آنِ، او خود ي هبه گفت، اش  تجويزناشدني

 زيـرا چنانچـه   ؛)109: ص، 2 ، فـصل 10 (كـشاند  ي مـ ي نـابود ي هخرد خود را به ورط    ز،يغرا
، سـت    ا هاي طبيعـي    به رانه » عاقالنه« مناسب و    يپاسخ،  رومي  به طريق زهد يوناني    ،وااليش

  . نيستها آنبه  پاسخ و رويكرد موافق طبع ي هدربردارند، زهد كشيشانه يا برهمنانه
 و بنا » دي گناهكار است  موجو انسان«است كه   مبتني  بر اين اصل     اگر وااليش كشيشانه  

وااليش مـد نظـر    ،  از غريزه و ميل به حيات تطهير شود        دباي  مي،  به تعبير نيچه  ،    اين اصل  بر
. هر موجود طبيعي ديگـر  ي هبه انداز ؛»معصوم است انسان«بر اين اصل تكيه دارد كه      ،  نيچه
 انبردارِمعـصومانه و فرمـ    ،   در سـير تكـاملي خـود       ،طور كه موجودات طبيعي غيربشري     همان

گـرايش بـه    ،  بـه نحـوي انتولوژيـك      عبـارت بهتـر،      به اي كنند ي حركت م  يعيطب» ضرورت«
  دچار ضرورت است و لحاظ حركـت رو        نيزانسان  ،  )2: ص،  4 ، فصل 2( دنقدرت دار  ي هتخلي

آنچه ما  «،  از منظر نيچه  . آميز است   خبط،  در اين سير ضروري   ،  و بازگشت » توبه«به عقب يا    
 چيـزي نيـست مگـر تركيبـي از احـساساتي از قبيـل قـدرت و        ،در حقيقـت   ،ناميم  اراده مي 



156 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
. م محـض اسـت    تـوه ،  اسـت » يت اخالقـي  مسؤول«اساسي براي   ،   آن كه  اينو تصور    مقاومت

شــناختي و   از عوامــل روان،بلكــه بيــشتر، هــاي آگاهانــه  نــه از انگيــزه، نخــست،اعمــال مــا
  ).8: ص ،12(»  ناآگاهيمها آنزند كه ما از  فيزيولوژيكي سر مي

تقويـت  «شـناخت را     تمـايالت و تنفـرّات واال و حماسـي        ،  ها  رانه ها و   از ميان اين انگيزه   
 ي هسـت در حيطـ     ا  وااليـشي  ، ايـن رونـد    ).218: ص ،13(» بخـشد   توسعه مـي  «و  » كند  مي

در رواج اخـالق  . بخـشد  پايـان مـي  » ها فقدان ارزش« نه  و»ها بحران ارزش«شناسايي كه به   
بلكـه گرفتـار     ؛مواجـه نيـست    هـا  هاي مطلقاً غلط يا فقدان كامل ارزش        با ارزش  دفر،  زاهدانه

كـه    هنگـامي ، بنابراين).63 : ص ،20 (توليد ارزش است» قدرت«ناشي از فقدان  » بحراني«
 ي ه در گـستر   ،كنـد كـه درسـت       جاني را معرفـي مـي     ،  گويد  سخن مي » جان آزاده «نيچه از   

قـادر بـه    ،  رونـده  قدرت و در حركتي پـيش      ي  اراده نيِدرو ي هيا همان ران  » ضرورت طبيعي «
ـ    ي هتوان از سه جنب     مي،  در اين مقطع  . ست   ا گيري  تصميم هـم در گـرايش جـان        امـرتبط ب
 .2 ؛دورز يهـا مبـادرت مـ       لق و انقـالب ارزش    به خَ ،   جان آزاده  .1: نگاه كرد  ها   به ارزش  ،آزاده

تجسم حقيقـت در حيـات خـويش        ،  ودكند و او خ     را ادراك مي   في نفسه واقعيت   جان آزاده 
  ).159 - 158: صص ،16 ( باارزش نيست،هي نفسف ، هيچ چيز.3 ؛است

هـايي كـه جـان آزاده          ارزش .1:  است با سه اصل ديگر متناظر    ،  به ترتيب ،  اين سه جنبه  
عين تغيير و   ،  في نفسه  واقعيت   .2 ؛ها و فرهنگ باستاني ريشه دارد       در گذشته ،  دكن وضع مي 

 اهميت ندارد كه چـه عملـي        .3 ؛)1: ص،  5 ، فصل 1 (و ثباتي در آن راه ندارد     است  » شدن«
: ص،  12 (دهـد   مـي نجام   ا بلكه اهميت در آن است كه چه كسي آن عمل را             ؛شود  م مي جانا

22(.  
. پذير است   امكان  وااليش زاهد مسيحي   ازبسيار متفاوت    مجاليدر  ،  اي  وااليش نيچه  پس

در ،   ضـرورت طبيعـي و كـشف معـصوميت نهـادين خـود             با واسپاري خويش بـه     جان آزاده 
هـاي     ارزش ،هـا   آن بـر مبنـاي      ،كند و سپس    هاي كهن واالتبارانه را تذكار مي       ارزش،  حقيقت

  .آفريند جديدي مي
  

  در زهد منفي» شناسايي«و » وجود« .4
خـشونت  « ي هبه نقد جنب ،  »ماهيت دين «هنگام تشريح   ه  ب،  فراسوي نيك و بد    در،  نيچه

، مرتبط است و به عبـارتي گفته شي پاين اصطالح كه با تعبير صرع پنهانِ     . پردازد  يم» ديني
قربانگاه سـه موضـوع ديـرين تفكّـر بـوده           ،  از نظر نيچه  ،   آن است  ي  هيافت  وجه عملي و تحقق   

امپراتـور  « قربـاني    هاي  نمونه به   ،»انسان«قرباني   ي هدر زمين ،  او. طبيعت و خدا  ،  انسان: است
 ي  هبـار در. كنـد   اشاره مي » اديان پيش از تاريخ   «زادگان در    و نخست »  ميترا تيبريوس در غار  
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 ،آن ي هزنـد كـه نتيجـ       نـابودي غريـزه در عـصر اخالقيـت را مثـال مـي             ،  »طبيعـت «قرباني  
در ،  پـس از ايـن    . اسـت » مخالفان شادمان طبيعت  «و  » زاهدان خشن « ي هگيري طبق   شكل

، 9 (شـود  پرسـتش    عـدم ،  و به جـاي آن     ددگر قربان   دباي  ست كه مي  »خدا«آن  ،  عصر جديد 
  .)55: ص، 3 فصل

 ي  هبـار در،   نهفته است كه بيانگر ديـدگاه نيچـه        درخوريهاي    ناگفته،  در اين بند مجمل   
قربـاني   ي ه به هنگـام ذكـر مرتبـ       .1: ست ا  سرنوشت وجود و شناسايي در نگرش زهد منفي       

كنـد كـه      سنّتي اشاره مي   ي هشين به پي  ،روم باستان در  هاي پيش از تاريخ يا        انسان در تمدن  
بـه معنـايي    ،   مقصود نيچـه از قربـاني غريـزه        .2 ؛ست ا  ديني ي هنگر ي هنهادين،   وي گمانه  ب

كنـد و اگـر       فعاليـت مـي     به شكل غريزه   ،ناظر است به قرباني طبيعت كه در انسان       ،  توسعي
 بـه هنگـام      نيچـه  ،ترديـد    بـي  .3 ؛همين غريزه است  ،  آن،  ضرورتي دروني وجود داشته باشد    

 يخـود كـه بـرا     » خـدا مـرده اسـت     « ي ه بـه گـزار    كند  مياشاره  ،   از قرباني خدا   گفتن سخن
 در  ، آن را مطـرح كـرد و سـپس         )125: ص ،3 فـصل  ،10 (حكمت شـادان   در   بار، نينخست

 ي مبتنـ  اديانِ ي همحصول نگر ،  از نظر نيچه   پس،.  به شرح آن پرداخت    ،زرتشت گفت نيچن
هـر دو   ،  از اين قرار  . طبيعت و خدا   و   انسان:  موضوع انديشه است   مرگ هر سه   ،يبر زهد منف  

پس از افـول    .  است  دچار انحطاط و قهقرا بوده    ،  يعني وجود و شناسايي   ،  كانون بزرگ فلسفه  
 از مقـام اهميـت      ، هـر دو   ،شناسنده و شناختني  ،  داشت انسان  يوناني و خوار   هاي رومي   ارزش

وجود «به  ،  فارغ از رنج و شناختني    » زمانِ  درد و بي    بي ي هسوژ«به  ،  شناسنده: اند  ساقط شده 
  . بدل شده است،كه عين عدم است» ثابت و تغييرناپذير

 به چنـين قـضاوتي    ،  شناسي  در نقد وجودشناسي و شناخت    ،  به كمك چه معياري   ،  نيچه
نيچـه چـه تعريـف يـا توضـيحي از وجـود و دسـتگاه                ،  به عبارت ديگـر   ؟  كند ي م دست پيدا 

جهت پاسخ به   ؟  كند  نگرش ديني را رد مي    ،  ها  آندر ذهن دارد كه بر مبناي       شناسايي انسان   
 ،گـرديم كـه يكـي    باز  يعني افالطون و كانت    ،بايد به دو مصدر مقتدر فلسفي     ،  ها  اين پرسش 

 از  جديـدي نـوع    ي هدهنـد   ارائـه  ،سـت و ديگـري       ا آغازگر جنبش وجودشناسـي متـافيزيكي     
  بـه تـاريخ فلـسفه      راخود  » مقوالت«لوح  ،  افيزيك مت ي  هزمين در   ،شناسي كه باز هم     شناخت

انـد تـا بـه        آن است كه بـر آن بـوده        اين دو فيلسوف متافيزيك   وجه اشتراك   . وام داده است  
و » هـا  ايـده « بـا طـرح   ،افالطـون . ثبات و قطعيت بخـشند   ،  بررسي خود  در دست موضوعات  

 بـا تثبيـت     نيـز  كانـت    .كنـد   مـي بيـان    از وجود را     تغييرناپذيريوجوه ثابت و    ،  »برين خير«
 اسـت خـصلتي      كوشـيده  »مقـوالت فاهمـه   «با عنوان   ،  شناسايي در عقل انسان    عوامل پيش

هـر  ، كه از نظر نيچه در حالي؛ دائمي و گزيرناپذير براي دستگاه شناسايي بشري تعيين كند        
  .اند  تجلّي قدرت،هر دو، وجود و شناسايي! قدرت است و بس دو سر كانون فلسفه
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بـه صـورت    ،  قـدرت ،  وجـود  ي هدر حـوز  ،   قـدرت  ي  هارادسـقراطي وي در      پـيش به زبان   

 نظمـي  بلكـه يـك بـي      ؛اندامـه نيـست     يك ،هيچ روي ه  ب،  جهان«: شود  نمايان مي » خائوس«
نظمـي    نوعي بي  ،از ازل ... اما ويژگي اين جهان    «.)711: ص،  3فصل  ،  6(» ستا 11)آشفتگي(

، بافـت ،  بلكه به خاطر فقدان نظم    ،   يك ضرورت  نه به دليل فقدان   ،  نظمي ن بي يبوده است و ا   
: ص،  3، فـصل    6(» سـت اشناسـي انـساني       فقدان مقوالت زيبايي   ،حكمت و خالصه  ،  زيبايي

ـ   ي  همشخـص  »وقفه  اتفاقي و بي   قانوني  بي«جريان  ،   بنابراين .)109  ،18 ( طبيعـت اسـت  يكلّ
  ).539: ص

: وت دارد و هم با نظريـات فيزيكـي        هم با نگاه عاميانه تفا    ،  نگري نيچه   جهان،  به تبع اين  
يـا  » هـاي همجـوار     آرايشي چنـد از اتـم     «ست و نه    »اي از اشيا    مجموعه«نه  ،  واقع  در ،جهان

 كـه در    يـي »نيروها«ست از    ا  تركيبي خائوس است و اين خائوس     ذات جهان . »قوانين علّي «
امـل ايـن    آنچـه بـه تع    . رسـد  يبه نظر م  » شدن « عينِ ،همه چيز ،  ها  آن بينكنش و واكنش    

ـ ،  ظهـور قـدرت در انـسان   ،بنابراين. است» اراده«، بخشد شكل و قالب مي    ها  نيرو صـورت  ه ب
 قدرت انسان است كـه جهـان را از          ي  هاراد،  آن. افزايد  قدرت را بدان مي   ،  اراده است كه نيچه   

طور  همان ؛دهد  آورد و اشكال و قوالبي را به آن نسبت مي           مي در ه ب اش  هگون  وضعيت خائوس 
آن  12]افكنـدن    طـرح [ بلكه   ،»دانستن«نه  «: كند  مي بر آن تأكيد     ، قدرت ي  هاراد  در ،نيچهكه  

، 6(» نظمـي تحميـل كـردن      بـر بـي    د،اندازه از نظم و شكل را كه نيازهاي عملي ما الزم دار           
  .)515: ص، 3 فصل

چوب  در چار،تنها، يا اعتقاد به امور ثابت» حقيقت« ي هواژ،  در تفكر نيچه  ،  به اين ترتيب  
ديگر تفاوت   ي هنسبي است و از يك شناسنده به شناسند        اين ثبات . قدرت معنا دارد   ي هاراد
گونه يـا      بر جهان خائوس   راو حتّي شدن    » بودن«،  در روند شناسايي  ،   قدرت ي  هاراد. كند  مي

د و مفهـومي         بخشي از آن بار مي     كنـد   قـدرت خـود را ابـراز مـي        ،  ن آن سـاخت   كند و با مقيـ .
، آدمـي . ي از جهان ممكن نيست    ا هنازيرا درك يگ   ؛ وجود ندارد  اي   نفسه  في حقيقت،  بنابراين

بـه ايـن    ،  بلكه بـراي ابقـاي خـود      ،  كند  داوري مي   به اشتباه  ،ست كه همواره     ا نه تنها مدركي  
 م،جاناسـر با خطاهاي يك مبتدي در فرايند يادگيري كه         ،   اين اشتباه  ،البته. اشتباه نياز دارد  

ـ ،خطاهاي نوع بـشر . تفاوت دارد، شود ميمنجر چيرگي در پيشروي    به استادي و     هنگـام  ه  ب
وجودشناسـي  ،  در فهرسـت ايـن خطاهـا      . ضامن بقاي او بـوده اسـت      ،  جهان ي  هبارداوري در 

 تـا   ، آن است كه اين داوري     مسأله«: شود  هر دو ديده مي   ،  شناسي كانتي   افالطوني و شناخت  
ايـن   ي هانـساني و شـايد پرورنـد       ي هحافظ گون ،  يحافظ زندگ ،  رسان به زندگي     ياري ،چِسان

هـاي    كـه داوري  ( ها  ترين داوري   ما عالقه به طرح اين ادعا داريم كه نادرست        . گونه بوده است  
ناپذيرند و بدون پذيرش اعتبـار        براي ما اجتناب  ،  )تركيبي پيشين و بديهي از آن جمله است       
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خيال محـض    ي هقيد و شرط زاد      بي بدون سنجش واقعيت با عالم    ،  هاي منطقي   پردازي  خيال

 ؛توانـد زنـدگي كنـد       انـسان نمـي   ،  بدون جعل دائمي عـالم بـا اعـداد        ،  و همسان با خويشتن   
، 1 ، فـصل  9(» همان پرهيز از زندگي و نفي آن است       ،  هاي نادرست   كه پرهيز از داوري    چنان
  .)4: ص

ست كه نه در وراي به معناي اين ا، هاي افالطوني و رد مقوالت منطقي كانتي    حذف ايده 
اند   ناشي از قدرت انتزاع   ،  اين هر دو  . ايده يا منطقي وجود دارد و نه در حاقّ ذهن         ،  اين جهان 

از ،  ابـداع انـسان اسـت و او        حقيقـت ،  بنـابراين . اند  وجه جاودانگي و دوام يافته    ،  رفته  كه رفته 
 و  شي خـو  راموني خود بر جهان پ    يازهاي ن لي قدرت و تحم   ي  هعمال اراد  ا ي  هواسطه  ب،  سويي

هنرمندانـه  ،   نظريـات وجـودي و شـناختي       ي  ه به كمك ارائ   ،سروري بر خائوس   دنبال آن،    هب
 وجودشـناختي يـا     نظـام  هـر آنچـه      ،پـس . سـتايش اسـت    ي هرفتار كـرده و حتـي شايـست       

 بـا ايـن     .نبـوده اسـت   » عقيـده «چيزي غير از     شده،   ي معرف شناختي و با نام حقيقت      معرفت
فرافردي و غيرسوبژكتيو   » نوسِ«شناسي افالطون كه به        شناخت ستون چهارم جدول  ،  وصف

 شناخت حقايق رياضي و شناخت مبتني بر        ،اختصاص دارد و همچنين ستون سوم كه از آن        
بايـد در  ، بنا به تحليل نيچه،  افالطون ي ه كل وجه ديالكتيكي انديش    درنتيجه،و   تعريف است 
  .م شودادغا يا عقيده» پيستيس«يعني ستون ، ستون دوم
نه ،  بودن است  نه يك   قدرت ي  هاراد«: نويسد ي م  قدرت ي  هارادكه نيچه در     چنان،  بنابراين

،  با توجـه بـه ايـن عبـارات    ).635: ص ،3 فصل ،9(» است) شور( بلكه يك پاتوس   ؛شدن يك
ـ     ي  هفالسـف ،  شود كه نيچه    گاهي چنين استنباط مي     اهـل ديالكتيـك را      ،ويـژه ه   پيـشين و ب

ضمن ، اظهارات نيچه: چيزي بيش از اين است  اما مطلب  ،شمرد  خود برمي  ي همصاديق فلسف 
 ؛پردازي رايج در تاريخ فلسفه بـوده اسـت          برداري از دروغ     پرده ،اي  به گونه ،   يك فلسفه  ي  هارائ

يـك فيلـسوف    . سـت ا حـاكي    هـا   در ايـن فلـسفه     نهفتهاز آرمان زهد    ،   او گمانكه به    عملي
 حقيقت معرفي مثابهه  برا هر دو، هاي بودن و شدن حيطه، مابعدالطبيعي كه به روش جدلي

نخـستين  ،  بتـان  غـروب بنا به قول نيچـه در       . ست ا   در خدمت زهد منفي    ،همچنان،  كند  مي
 كاركرد عقل بـه     رانامتعادل   ي هفريبكاري فيلسوفان در اين نهفته است كه كاركرد يك غريز         

 از ،هرگـز ، بـارگي در ميـان آمـد      شهوت ضد،  هر سخني كه به تمام و كمال      «: اند  شمار آورده 
بلكه از سوي كساني بود     ،  گاه از سوي پارسايان    آن. سست دارند   سوي آنان نبوده كه شهوتي      

» زهـد ورزنـد   ،  آنان كه نياز دارنـد    . توان داشت   ورزيدن از آنان چشم نمي     پارسايي ي هكه اراد 
 در برابـر  را خود ،ها آنبا آن ديوارهاي ترسناكي كه سازمان سياسي    «.)2: ص،  10 ، فصل 7(

 سـرِ ،  هاي بشر وحـشي و آزاد و آواره         سبب شد كه غريزه   ،  يابد  آزادي مي  ي ههاي ديرين   غريزه
كـردن و لـذت      رحمـي   كـردن و بـي      دشـمني .  خود انـسان كـج كننـد       ي به سو  ،خود را تمام  
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 بـه  را  سر خـود ،ها همه اين، كردن و نابودكردن  ديگري  هكردن و ناگهان تاختن و چهر      دنبال

 ، فصل 5(» وجداني بد ي هجاست سرچشم  اين. اند  هايي كج كرده    چنين غريزه  ي هسوي دارند 
  .)16: ص، 2

  هـايي   جاعـل ارزش  ،  هنگام سركوب ه  هنگام طغيان و چه ب    ه  چه ب ،   سركش ي  هغريز پس
 بـه   ،همچنـان ،  هـا   با تقييد خـود و ديگـر غريـزه        ،  اما در عين حال   ،  غريزه است  ست كه ضد  ا

از تلطيـف   ،  كه وااليش از منظر نيچه     در حالي . دهد  سروري خود ادامه مي    ي هنگسترش دام 
ـ      ا ينديآفر وااليش زهد منفي  ،  است و نه سروري مطلق آن     حاكي  غريزه   صـورت  ه  ست كه ب
: ص ،3 فـصل  ،5 ( اخـالق  تبارشناسـيِ در   نيچه. يابد   با تفوق غريزه بر عقل پايان مي       ،پنهاني

او اين مطلـب را كـه       . بيند  از جهان حسي مي   » زاهد«ر نفرت    د راستيزي    عقل ي هريش،  )12
 ي هديرينـ  ي هنـشان كينـ  ،  در تبليغ جهان ديگـر و انقطـاع از عـالم حـس          ،روش آرمان زهد  

عالمـت  ه  ب،  اند  مبتني  هاي نجيبانه كه بر بزرگداشت تن        از ارزش  نيزاست و   » تن«زاهدان از   
خـرد  « و او    شـود  منظـور مـي   » عقـل «واژه  هرچند آنچـه از      ؛كند  خوارداشت عقل تعبير مي   

 يـا همـان تـن     » اي كوچـك بـراي خـرد بـزرگ          ابزار يا بازيچه  «،  نامد  مي» جان«يا  » كوچك
  .)4: ص ،1 ، فصل4 (برشمرده است

 و قوت سير  ي هكه نقط است  » اتحاد با نور برين   « ي هوعد،  به تبع اين شگرد پاس حواس     
» مـن  نو«كه به    همچنان ؛ آن اعتقادي ندارد    نيچه به  وهاي افالطوني و مسيحي است        سلوك
با انكار جهـان حـسي و   ،   حاكم است  ها  آنن  بيهايي كه    تفاوت ي هبا هم  اين دو سنّت  . كانتي

   از حقيقت و وجـود      يقلمروي«اشتراك دارند كه     در اين پيام  ،  غريزه» درونيدنِ«تقويت روند 
  .)12: ص، 3، فصل 5(»  بدان راه نيست، عقل را هرگز،هست كه همانا

» وهـم «با نـام   ،   جهان جسماني  .1: عمده دارد  ي هدو نتيج  تفكر زاهدانه ،  به تحليل نيچه  
،  كه در نگاه آرمان زهـد      جا  آن تا   ؛دشو طرد مي  )هندو ي هدر انديش » مايا«مترادف با مفهوم    (
شدن عقل    با ساقط  .2 .)28 : ص ،همان(» گرفته است  ي ترسناك فرا  ئپيرامون انسان را خل   «
ـ   هـاي سـروري     ندارد كه بنا به خواست     را   آناو ديگر ياراي    ،  ز مقام فعاليت  ا ، غريـزه  ي هطلبان

، همـان  (اسـت » اختگـي عقـل  « در حكم ،بخش ايجاد كند و اين ي روشن و زندگي يها  ارزش
، آفرين خود و خوشايند پيروان خويش   ارزش ي  ه ارضاي غريز  برايبايد   زاهد مسلماً .)12: ص

 بـه اشـكال     ،ايـن دو  . يي و شهود ماورا   ماورا: ن حسي و عقل مطرح كند     جايگزيني براي جها  
جعليات زاهداني بوده اسـت كـه       ،   از انگلستان تا هند    ،»دو سر استعداد فلسفي   « در   ،مختلف

از نظـر   . كننـد   پر ها  نا جاي خالي وجود و شناخت را در حيات انس         ،اند به نحوي    كوشيده  مي
بهتـر   كردن عدم  اراده،  با وجود اين  .  است هايي براي عدم    فمتراد نيزاين تعابير جديد    ،  نيچه

 ؛كنـد  ضـمانت مـي    حيات انسان را بر زميني  هادام،  نكردن است و اعتقاد به يك امر        از اراده 



 زهد از نگاه نيچه 

 

161
اين . بخشد  حركت و تداوم مي   ،  زيرا خطاست كه به حيات انسان      ؛خطا باشد  حتي اگر آن امر   

  .خويش است ي هويژ» انداز چشم«از  در برخورداري انسان، تداوم حيات
علم فـي   «،  »روحانيت مطلق «،  »عقل ناب « در برابر مفاهيم     ،را نيچه  13انداز  مفهوم چشم 

، دانستن. انداز ديدن و بس يعني از چشم ،  ديدن«: دهد  قرار مي  و مفاهيمي از اين نوع    » نفسه
عمـل   بنـاي غريـزه    اراده كه بـر م     .)12: ، ص 2، فصل   5(» انداز دانستن و بس     يعني از چشم  

نقش فعـالي   ،  دگردان  جهان تحميل مي   ي  هگون   بر وضعيت خائوس   راهاي خود     كند و قالب    مي
بـا خـشكاندن ايـن      ،  كـشيش زاهـد   . هر شخص بـر عهـده دارد       ي هانداز ويژ   در تشكيل چشم  

شناخت فرافردي و ماورائي مـستقل از        ي ه فرد در گلّه و دادن وعد      ينياز و امحا   ي هسرچشم
بخـشيدن قـدرت مـانع شـود و ايـن            كوشـد ديگـران را از تحقـق         در حقيقت مي  ،  ازاند  چشم
  .رسد  به فرجام مي،ست كه با ظرافتا يا منازعه

انديـشد    گويي به شخصيتي مي   ،  گويد  از آرمان زهد سخن مي     هنگامي كه نيچه  ،  بنابراين
 ي همـ  ه كـردن   بـا لحـاظ    ؛ افالطـون و كانـت اسـت       ي  ه تركيبي از فلسف   ،كه منش و دانش او    

، زيـرا در نگـرش افالطـوني      ؛  عملي نظري و  ي ه فلسف ي  ه در زمين  ،مباحث متافيزيكي اين دو   
بـه درك   ،  قدرت عقل ،   دارد و در نگرش كانتي      ريشه هايي اخالقي    در ايده  نيزفضايل اخالقي   

 و  اسـت اخالق   ي هگيري حوز   است كه مبناي شكل   منحصر  مفاهيم سازگار با مقوالت فاهمه      
  .كند ي ميگذارانيرا بن»  نفسهي فشيء«ملكوت ، يبه تعبيري مسيح

 كه در ساحت فلـسفه نيـز         است زاهد شاغل زهد منفي   ،  كند  مي انتقاد    او  نيچه ي كه فرد
، يـا وااليـش طبيعـي     » غريـزه در  چيرگـي   «زيرا به جـاي      ؛ضد طبيعت است   و   كند  نفوذ مي 

  عناي تناسي طبيعت انساني    به م  ،چيرگي بر غريزه يا وااليش برهمني را برگزيده است و اين          
ــل  ا ــت و جع ــول «س ــالف معم ــتي خ ــصل 9 (»سرش ــه. )51: ص، 3، ف ــالق   نيچ ــن اخ اي

ـ ،  غـروب بتـان    در   رامند   كنش غير اخـالق  «: كنـد  ي مـ  معرفـي » طبيعـت سـتيز   «  عنـوان  اب
كه تـا بـه   را اخالقي ، شدهداشته اخالق بزرگ ،  شده يعني تقريباً اخالق آموزانده   ،  ستيز  طبيعت

  .)4: ص، 10  و4فصل ،7(»ضد غرايز زندگي شود، كامالً به وارونه، اند آن اندرز گفتهامروز به 
، هـاي الهـامي از عـدم        هنگام ادغام در گلّه و باور به ارزش       ه  ب،  انداز فرد   با فروپاشي چشم  

 اگـر از نگـاه نيچـه      . شـود    دچار اعوجاج و حركت عكس يا انقالب درونـي مـي           نيزطبيعت او   
خـود يـك انديـشمند      ،  نيچـه ،  سـت و در برابـر      ا  مـد طبيعـت انـساني     آ خـالف  چنين فردي 

هـر شـخص يـك تركيـب        « بـه بـاور او    ؟   او چگونـه اسـت     14گرايـي   طبيعت،  گراست  طبيعت
 .)8: ص،  15(» كنـد    همچون يك تيپ خاص محـدود مـي        رارواني معين دارد كه او       فيزيكي
 اصـلي   أ به مثابه منش   ،عني تعريف آن  ي،  انداز   كلّي از چشم   ي تعريف ي  هاو در كنار ارائ   ،  بنابراين

، 3 ،  فصل7(خوارداشت هر آنچه دور يا ناآشناست و بزرگداشت هر آنچه نزديك و آشناست              
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انـداز خـاص او لحـاظ          در تشكيل چشم   نيزرواني شخص را     نقش تركيب فيزيكي  ،  )166: ص
ر علم تجربـي و  با مواضع نيچه در براب   ممكن است   چگونه   گرايي  اما اين نحو طبيعت    ،كند  مي

  ؟باوري كانتي سازگار باشد مقوله
در اين نكتـه نهفتـه اسـت     گرايي علم تجربي   گرايي نيچه و طبيعت     تعارض ميان طبيعت  

حاصـل نفـوذ و    ،  شـود   طبيعتي كه در علم تجربي تـشريح و ترسـيم مـي           ،  وي از نظر    ،كه باز 
ر از جهـان كنـوني      همچون سـپهري برتـ    ،  جا  آندر  ،  طبيعت.  آرمان زاهد است   يرويعمال ن ا

 ،پذير نيست و ايـن      سپهري وفادار به قوانين فيزيكي كه تخلف از آن امكان          ؛شود  انگاشته مي 
 سـت  ا »ايمان متـافيزيكي  «،  اش  هاست كه ران  » انكار اين جهان  «اي     گونه ،باز هم ،   گمان او  به
  .)344: ص، 5، فصل 7(

و » انگـاري   ماده«در برابر   ،  خائوس نيروهاي كيهاني   ي هنيچه با طرح نظري   ،  از سوي ديگر  
 ؛صلب يا ذرات اليتجزّا تشكيل نـشده اسـت         يها  جهان از ابژه  . گيرد  قرار مي » باوري  اتم«نيز  

 اسـت كـه    متـشكّل ذاته نامتعين و نامصور  فييصرفاً از امواج نيروهايشايد بتوان گفت  بلكه  
  .دشو يم نيط و متعوبمر داري ناپايشكالبه اَ ،يي در روند شناسا،تنها

 ذاتي عليـت    ي  هاز مقول ،  پذيرد كه تعين و ارتباط ميان اين نيروها         نيچه نمي ،  حال با اين 
 همچــوناو بــه فهرســت مقــوالت . چــه در خــارج، چــه در ذهــن ؛ اســت حــاكييــا جــوهر

ت . اعتقـاد نـدارد    ها يا نيروهـا     ط ميان پديده  بذهن يا قانوني حاكم بر روا      ي هداشت  پيش علّيـ ،
، ست كـه اراده      ا مفهومي،  »جوهر« نظير   ، مفهومي در لوح مقوالت كانت     ،يممانند ديگر مفاه  

  .كند عجالتاً و بر حسب نياز انتزاع مي
، كانـت . به انسان اسـت   » ماهيت«يا  » ذات«مستلزم انتساب يك     گرايي  طبيعت،  عالوه به

ـ        ،  اي از آن اسـت       گونه نيز» من«با طرح نومن كه       فراحـدي   ،عبـارتي ه  قـصد دارد حـد يـا ب
 نيـز موافق نيست و با رد اخـالق         نيچه با اين روش تحديدي    . پيشاروي عقل انسان قرار دهد    

به طرح مفهوم خود    ،  با وجود اين  . بندد  راه را بر مفهوم درك نومن از طريق فعل اخالقي مي          
چيـره   ؛سـنجد  مـي : همواره شنواست و جويا» خود««: جويد يمپردازد كه بر من سروري     مي
، فصل 4(» نيز فرمانرواست» من«راند و بر  او فرمان مي. كند ويران مي ؛كند فتح مي ؛شود مي
  .)4: ص، 1

 در  يهـان ي ك ي گونـه   خـائوس  قـدرت  حـضور  از تر  نيمتع يانيب ديبا را خود ني، ا ديترد يب
 تيبا رد عل. ددار يم تفاوت ها شرط شيپ و ها داشته شي حامل پ درون انسان دانست كه با منِ     

 در زيـ ن را آزاد ي  هاراد رد و شود يم منجر عمل  با روح اي سوژه انيم تيعل ي  هرابط رد به كه
 ضـرورت  بـار  حامـل  يروهـا ين از يبي به صورت ترك   ي فرد ، خود چهي ن ي شهي، در اند  دارد يپ

  .)321: ص، 18 (شود يم ظاهر
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» غايت «و  » نبرد«در  ،  »خائوس كوچك  «نيا» راز حيات 12: ص،  2، فصل   4 ( »ها تضاد (

اي   به كمك اين راز حيات كـه در حـوزه         . گرفته است  ا ملك دروني او را فر     ،هفته كه سراسر  ن
: يابـد   اخالق دست مي   ي هاي در زمين     به نتيجه  ،نيچه،  شود  نظري و وجودشناختي مطرح مي    

  .)انهم (نيك و بد پايدار در كار نيست
بنـدد و     صـورت مـي     روانـي   مادي مجاليكه در    در عين حال  ،  انداز فرد   چشم،  از اين قرار  

 مادي و   قيدوبندهاي از   خود، دارد،   ي استمتاع فرد از قدرت بستگ     زانيبه م كند و     فعاليت مي 
هاي   تواند تأثير وضعيت    مي،  است و بنا به خواست خود     قيدهاين  » مفسر«او  . رواني آزاد است  

 در  را هـا   آنو    تبديل كنـد   شرايطبه  ،  ها  آن در رويارويي با     راش  استعداد  نيزمادي و رواني و     
  .قالب احكام عملي و اخالقي درآورد

كنـد يـا هـر        واقعيـت را تحريـف نمـي       اين بدان مفهوم نيست كه هـيچ شـناختي        ،  البته
 زيـرا چنـين     ؛)216: ص ،13 (تعبيـري از حقيقـت اسـت      ،  انداز خـود    درخور چشم ،  شناختي

 يك سطح تفكر و      در شخاص،ا ي ه به نشان آن است كه هم      15»اندازگرايي  چشم«برداشتي از   
گـر ترفنـد      تـداعي ،   بـراي نيچـه    ، كـه بـاز    انـد    شـده   در يك طبقـه گنجانـده     ،  عبارت بهتر ه  ب

از . ي ديگـر اشـراف دارد     عضبر ب ،  اندازها  ي چشم عضب،  ترديد  بي.  آرمان زهد است   ي  هپروران  گلّه
 آن،  شـخاص شـود كـه در ميـان ا         اين نكته استنباط مـي    ،  به تلويح و تصريح   ،  اظهارات نيچه 

ت يـك چـشم               ، است كه تاكنون   16»مزيت« انـداز بـر       سبب پيشرفت نـوع بـشر بـوده و مزيـ
  .هاست اين وضعيت ي هاز جمل، ها آندر عين حفظ ، اندازهاي ديگر چشم
  

   فيلسوف ناب.5
. بيان كرده اسـت     به نحوي پراكنده   رابردگي   ي هاقسام انديش ،  نيچه در آثار مختلف خود    

  :شمرد ها برمي ا از ميان اين نوشتهپنج قسم عمده ر، سيمون مي
) »انتخاب«با مفهوم   ( داروينيسم،  سودانگاران؛   فعل به منظور منفعت فاعل     دادن  مجانا .1

  .اند از اين دسته) »سود ي همحاسب«به جهت مفهوم (و تمدن صنعتي 
مـروج ايـن     كانـت و شـوپنهاور    ؛   نه خلـق هنـر     ،شناسي مبتني بر دريافت هنر       زيبايي .2
  .اند  بودهنگرش
با توضيح و تـشريح  ، يناها در اجتماع انس نياز به انتقال ارزش   ؛   ارزش مبتني بر آگاهي    .3
  .اي است اخالق گله درنتيجه،انگارد و  ارزش فرد را ناديده مي، اش در پيهاي مزبور كه  ارزش
  ؛ پيروي طبيعت از قوانين علّيرعلم تجربي ناظر ب ي ه نگر.4
) 50 - 49: صص ،17 (ها  محوري ها و دولت    گرايي  ملّي؛  س مدرن  غرايز دموكراتيك نف   .5

صـفت و    بر پروردن انسان بردهها آن در تأكيد   د باي راها    ها و نگرش     وجه اشتراك اين اخالق    و
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امكان غلبه بر خـويش      و   شود يم من   خود ي هفرد برد ،  انه در اخالق سودانگار   .1: انفعالي ديد 

 فـداي انفعـال ناشـي از    را» رنج سـترگ «زم براي پذيرش   ال» فعاليت«دهد و     را از دست مي   
ظهـور و فعاليـت     ،  17كه غلبه بر خويش    در حالي  ؛كند  مي» آسايش خاطر «و  » طلبي  راحت«
 ،18 (سـت ا   قدرت در قالب ارگـانيكي )نامد نه انفعال از سنخي كه نيچه آن را درونيدن مي(

  ).538: ص
 تـأثير سـوبژكتيو هنـر در نـاظران آثـار          ي  هبـ  به جن  ، كه بيشتر   شناسي  زيبايينوع   آن   .2

حيـات   ي هادام حكم اهتمام دارد، ي ه قونيشي پشروط ه واسط به احكام ليتشكهنري  يا به     
تعريف استاندال از هنر به مقابله      ،  در برابر اين نگرش انفعالي     ؛كند   با مشكل مواجه مي    راهنر  
تعريفي كه به سبب ايجاد      ؛)6: ص،  3 ، فصل 5(» دهد  زيبايي نويد شادكامي مي   «: پردازد  مي

ست بـه  ا صريح اي هنزد نيچه حاوي اشار، گمان بي، پيوند ميان زيبايي و شادكامي يا بهروزي  
 عنـي  مني بـد .است فرد تي، تربي آموزش يها   برنامه ي به كمك القا   ،ي آگاه .3.  قدرت ي  هاراد

 و ذكـاوت    تيـ  خالق ينـدا كـه بـه       را برآورده كنـد و نـه آن         نا انس ي  ه گلّ يازهايكه چگونه ن  
، ارزش ناآگاهانــه و ياخالقــ فعــل از يآگــاه همچنــين.  گــوش بــسپارديخودجــوش فــرد

 ياريـ  بدبختان به نيز انسان واال    يحت«: كند ي را محو م   يدادن افعال اخالق   مجاناخود   هخودب
 آن قدرت ليس كه يازين سر از ،شتري بلكه ب  ترحم؛ سر از باًيتقر اي نه كامالً و     ي، ول رساند يم
ـ  ني با اقتصار به قوان    .4 .)260: ص،  8 فصل،  9(» آورد يم ديپد را  زيـ ، انـسان ن   يعـ ي طب ي علّ

 تيوضع نيا كه كند احساس نيقوان ني ا ي قبضه در را خود دي، با عتيطب از يعضو همچون
 يهـ اال احكـام  و ني كـه انـسان را تـابع قـوان         جـا   آن اسـت؛  يني د ي ه مدرن نگر  ي ه نسخ نيز
 از  ي انسان متعهد بـه اخـالق سـرور        ي معصومانه تي هنگام تبع  هب. كند يم طلب و دينيب يم

 و زهيـ ، غرخـود  بنـابراين،  و بـرد  يم فرمان شيخو» خود«، او از  قتي، در حق  يعيضرورت طب 
 و  يپندار  با همسان  (ي دموكراس ي ه، چه در حوز   مدرن استيس. 5.  است زيچ كي »ضرورت«
بـا ايجـاد هيجانـات و       ( گرايانـه   هاي ملّي   جنبش ي هوز ح در چه و) جامعه اقشار يساز  كساني

  .است   در پرورش افراد بدون استقالل فكري كامياب بوده،)پرستانه تأثرات ميهن
. بوده است  اخالق رايج دوران مدرن   ،  زدايي  تبعيت و استقالل  ،  انفعال،  پس اخالق واكنش  

پيامـد    كـه ايـن اخـالق      شود  يمناگزير حكم   ،  نگريسته شود اگر از منظر نيچه به اين دوران        
كشيـشان بـر حيـات       ي هفالسـفه و تـسلّط طبقـ       ي هآرمان زهد در انديـش     ي هنفوذ و سيطر  

 بنابراين،و   بردگي معرفي كرده ي هانسان را موجودي شايست ها اين نگره. اجتماعي بوده است
كـه در    هـا  تيـ  فعال نيـ  ا نيچه در پـسِ   .  است   مذموم جلوه داده   ، در نظر او   راگر   اخالق كنش 
 قـدرت را  ي  هاراد،  دست به هـر ترفنـدي زده اسـت        ،  كشيدن نوع انسان  » انفعال«راستاي به   

ـ    ؛كنـد   شناسايي مي   از افـشاي آن طفـره       ،همـواره ،   اليزالـي كـه فيلـسوفان      ي  ههمچـون ران
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بـه اعتقـاد    . سازگاري نداشته اسـت    قدرت ي هبا اراد ،  دعاي زهد مهاي    زيرا ارزش  ؛اند  رفته  مي

 بـه بهتـرين نحـو توضـيح داده          ، برحـسب عقايـد اخالقـي او       ،ايد نظري شخـصي   عق«،  نيچه
 تيـپ شخـصي اوسـت    ] ناشـي از  [حسب امور طبيعي او كـه         بر ،شوند و عقايد اخالقي او      مي

، 15(»  و هيچ فيلسوف بزرگي هم از اين قاعده مستثني نبوده اسـت        18)امور مربوط به تيپ   (
  .)9: ص

انداز  مقارن است با چشم   شخصيتي خود  19ي  هاساس گون  كردن بر   حكم،  اين اعتقاد  بر بنا
مقـام جـان    كردن چنين نگريستن و چنين حكم. قدرت ي هاست با ارادمساوق ، آنداشتن و  

نـه در   ،  پـرورش ايـن شخـصيت     . تعلّق دارد » فيلسوف ناب «جاني كه به     ؛ نيچه است  ي  هآزاد
 با ايـن  . يوناني  زهد رومي  هاي   رياضت بحثنه در   ،  ممكن است  ي زهد مسيحي  ها  نا آرم بحث
اين بدان دليل است كـه نيچـه مبلّـغ نـوعي رياضـت در               .  متأثر است  ها   از هر دوي آن    ،حال

از خـودفريبي و  ، گيري در حقّ خويش فيلسوف با سخت، ساحت انديشيدن است كه طي آن     
يج بوده  در تاريخ دين و فلسفه را،اعمالي كه به زعم نيچه ؛كند  پرهيز مي،هر دو، ديگرفريبي

 اجتنـاب » حـسانيت « به نحوي از     بنابراين،از يك سو انديشمند است و       ،  فيلسوف ناب . است
انبـوه  «گيري او از       كناره ،در واقع ،   اما اعتزال او از جهان حسي      ،)7: ص،  3 ، فصل 5 (ورزد يم

تـرين وضـعيت      با نيت و آرمان نيل به شريف      ) 26: ص ،2 ، فصل 9 (و اكثريت است  » ديگران
 از  ،پـس . انديـشد   شـور فاصـله مـي      ي هاست و با ران   » همنشينِ خود «او  ،  بنابراين. فلسفهدر  

، خـود ،  زيـرا او  ؛  تربيـت كـرد    توان او را بـراي يـك فرهنـگ و يـك جامعـه               نمي،  سوي ديگر 
ايـن خـصلت    ،  كه گفته شـد     همچنان،   با وجود اين   .)211: ص،  6، فصل   9 (گذار است  قانون

 تقطير و تصعيد    ي  هبا روي ،  وي زهد مسيحي به خود گرفته است      او كه رنگ و ب    » انزواگزيني«
غريزه را نـه در   جان آزاده. يوناني است  است كه تعهد زهد روميشدين كامالً جمع،  اش  غريزه

كـه بـه تـشريح و     زيرا متعصب حيات است و به جـاي آن      ؛كند و نه در ديگري      خود نابود مي  
، توان گفت به تعبيري مي، تدقيق و تخريب قرار دهدتطهير غريزه بپردازد و آن را در معرض  

با رعايـت    ؛شود  مند مي    از آن بهره   ،شادمانه،  كند و بدين ترفند     آن را به ناخودآگاه منتقل مي     
  .)260: ص، 9، فصل 9 (شگرد چيرگي بر نفس

اما در برابر كشيش زاهـد كـه         ،گونه زهد است    هر دو  يپيرو  نيچه ي  ه جان آزاد  ،بنابراين
 هدر معرض توجـه گلـ     نتيجه،   درطبيعت و خدا و     ،  ست و با تدمير انسان       ا طلبي  قدرتمظهر  
 سـت  ا  چگونه انـساني  ،  جان آزاده يا فيلسوف ناب يا ابرانسان        اين  ،  كند ي م حكومت شدن  واقع
د پرورانَ   را در سر مي    ها  آنرؤياي ظهور   ،  آن نسل جديد از فالسفه كه نيچه      ،  عبارت بهتر ه  يا ب 

در مقـام شـاغالن يـك زهـد         ،  دهد  رسيدن ايشان را نويد مي    فراارها،  ب خود،   ياه  و در نوشته  
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هـاي فلـسفي      گريـزي و مايـه      هاي ديني نظير اعتزال و حسانيت       ناظر به مايه  ( يوناني مسيحي

  ؟هايي دارند چه ويژگي، ) مانند خائوس و ضرورت،پيش از افالطون
، 5 ، فـصل  9(تر شده اسـت       ضعيفانسان  ،  )پيشگفتار،  4( است خدا مرده است      معتقداو  

، اگرچـه او  غـروب بتـان   در يو حي حال، بـه تـصر  نيبا ا.  خائوس استعت،يو طب ) 200: ص
 زيـ  ماننـد هـر چ     رايـ  ز ؛)3: ص،  10 ، فـصل  7 (شديـ اند ي آن نم  يِنابود به ساست،يدشمن كل 

.  را حفـظ كنـد     شي خو ي  فعاالنه اتي ح ، همچنان تواند ي دشمن است كه م     با حضورِ  ،يگريد
 ني ا ي كه ممكن است القاكننده   ) 8: ص،  3، فصل   5 (»اهويفشار و آزار و ه    « از   زي گر نيدر ع 

او .  اسـت بندي پا»يكوش سخت« است، به اخالق شي به دنبال راحت خو ،يمفهوم باشد كه و   
د، بلكه شاهد ضرورت است     پرداز ي نم ماورا و عتي طب يبررس به علت بالذات،    اي تي عل يدر پ 

 ست؛يـ  مـرده ن   ي حال، او سوگوار خـدا     نيا با. است آن از اعم و بخشد يم شكل تيكه به علّ  
 مطلـب،   نيـ  ا حي توض يبرا.  است ي و باستان  يري اساط مي مفاه ياري او، به    ياي اح يبلكه در پ  

 كـه  كند ي خاطرنشان ميو: مي بر عبارت خدا مرده است، برگرد     چيبهتر است به شرح زوپانچ    
فلـسفه و   و  شناسـي    خـداي يـزدان    .1: فته شده است  از دو خدا سخن گ    ،   تاريخ مسيحيت  در

ضامن ايجـاد و ابقـاي نظـم و سـاختار جهـان             ،  »ديگرِ عظيم «صورت يك   ه  علم تجربي كه ب   
. موسـي و عيـسي كـه متعلّـق ايمـان قلبـي اسـت            ،   يعقوب ،اسحاق،   خداي ابراهيم  .2؛  است

 بــه ،ســپس. از نــوع دوم از نــوع اول اســت و خــداي پاســكال  خــداي نيــوتن،ترتيــب بــدين
شود كه ميان خداي واقعي و خداي نمـادين           يعني بر آن مي   ؛  پردازد  بندي ديگري مي    تقسيم

 راگيرند و خداي نمـادين   برخي خداي واقعي را با خداي نوع دوم يكي مي      : نيز تفاوت هست  
 اول از   بعـد از بخـش    ،  بنـدي جديـد     ايـن تقـسيم   ،  وي ي هامـا بـه عقيـد      ،با خداي نـوع اول    

 خداي  .1 :شمرد   خداي نمادين را به دو گونه برمي       ،سپس. شود  ت واقع مي  بندي نخس   تقسيم
؛ »خدا نيـست  « .2؛  »خدا هست « .1: توان صادر كرد     تنها دو حكم كلي مي     ،او ي ه دربار ؛نظم

خدايي كه نيچه از مرگ او خبر       ،  حال. خداي قدرت خلّاق و مولّد    ،  »فزوني حيات « خداي   .2
  ).37 - 35: ص، 20 (ستهمين خداي فزوني حيات ا، دهد مي

در »  خـدا ي مـسأله « ي هويـژه در بحـث دوبـار    هب،  تمايز ميان خداي نظم و خداي حيات      
هاي عقلي    تأكيد بر جنبه  ،  به هنگام استفاده از تركيب خداي نظم      . ست ا  ضروري،  تفكّر نيچه 

 اشـاره  شقـدرت  ي هبـه جنبـ  ، كه تركيب خداي فزوني حيـات  در حالي ،ستاوو تدبيري در 
هـاي    اصرار بر جنبـه   ،  توان چنين انگاشت كه از نظر نيچه        مي،  با پذيرش اين تقسيم   . ندك  مي

 بـه  او،بخـش  و حيـات  حيث فزاينده ،   سيرت آپولوني او   ،تدبيري خداوند يا به بيان اساطيري     
از منظـري  . ديونيزوسـي او  ي هجنبـ ، دست فراموشي سپرده شده است يا به بيان اسـاطيري  

ــد، ديگــر دوم  ي هبخــش اســت و در درجــدهنــده و حيــات بــسط، اول ي هدر درجــ، خداون
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ـ ،  بدون لحـاظ حيـث اول     . آور  محدودكننده و مرگ     حيـث دوم از معنـا سـاقط        ،خـود  هخودب

  . فراموشي حيث اول است، به تنهايي،كه لحاظ حيث دوم همچنان ؛شود يم
 پـولس   ي  همانند نمون ( مادامي كه زهد منفي به سراغ دين نرفته است        ،  به يك معنا   پس
او زبان به تحـسين سـبك شـكوفا و           مثالً ؛با خداي اين اديان سر ستيز ندارد       نيچه،  )حواري
 و تيـ ابـزار ترب  مثابـه   بـه راو حتـي ديـن   ) 22: ص، 3، فـصل   5(گشايد   مي قعهد عتي اصيل  
مهـم ايـن اسـت كـه اصـوالً در            ي هنكت). 62: ص،  3 ، فصل 9(كند يم حفظ اجتماع پرورش

دوران مـدرن و   و انديشد و ستيزه با زهد منفي را كـه مـسيحيت         مي نمي فضاي اديان ابراهي  
يعني قلمرو خدايان يوناني     ؛كند  پا مي  در قلمرو اساطيري بر   ،اند  هايي از آن    تاريخ فلسفه جلوه  
  .مشوب به انحراف و خالف طبع نيست، ديگر مانند اديان ابراهيمي،  ويكه بنا به اعتقاد

شخـصيت فـرد    ،  نغـروب بتـا   در  ،  نيچه. استملهم  يونيزوس  از د  فيلسوف ناب ،  بنابراين
محـال كـه يـك انـسان ديونيزوسـي از           ! محال است «: كند ي م ديونيزوسي را چنين توصيف   
او از  . كنـد  ي نمـ   هيچ اشارت تـأثرانگيزي را فروگـذار       ،او هرگز . كمترين كنشي چشم بپوشد   

 در  نيـز كنشي را    كه هنر هم   نچنا ؛زني برخوردار است   دريافت و گمانه  ،  باالترين سطح غريزه  
به هر انگيزشي و احـساسي      ،  خزد ي م او در هر پوستي   . داند ي م هرچه نيكوتر ،  واالترين فرض 

اختگـي  «ثبـات و     و    در برابر كشيش زاهد كه به سـرما        .)10: ص،  20 ، فصل 7(» برد ي م راه
  .ادراك و انعطاف است، عاطفه، اهل گرما، انسان ديونيزوسي، گرايش دارد» عقل

جـا اعـالن جنـگ        همـه ،  دانـد   ركود دروني و بيروني مي     ي هصلح را ماي  او  يي كه   جا  آناز  
دو » سـازش «نه حاصـل    ،  بنابراين زهد او  . هاي زاهدانه   ويژه هنگام گزينش شيوه   ه  ب،  كند  مي

درونـي   ي هدر عرصـ  ،  دائمي اين دو گرايش   »  ي  هستيز«بلكه پيامد   ،  گونه زهد منفي و مثبت    
داند و روان  پارچه تن مي در مقام انساني كه خود را يك، فيلسوف ناب، هترعبارت ب هب. اوست

 خـائوس ،  خـود را بـه مثابـه طبيعـت        ،  )4: ص،  1، فـصل    4(» چيـزي در تـن    «را نامي براي    
 دبايـ ،  همچون تركيبي از نيروهاي متنازع كه پيروزي هر طرفي از اطراف اين نـزاع             : بيند  مي

 معطـوف بـه   ي  هاراد«انداز فراگير او      در چشم .  تمام شود   حيات سرزنده  ،به نفع حيات و البته    
  .)211: ص، 6 ، فصل9 (است و بس» معطوف به قدرت ي هاراد«همانا ، »حقيقت

  

  گيري نتيجه .6
يوناني كه   ياز نوع روم   زهد. 1: شود ميبررسي   د دو گونه زه   ،يطور كلّ ه   ب ،در تفكر نيچه  

از طريـق تمرينـات نظـامي و بـدني و بـا              را خود ي هغريز فرد متعلق به يك فرهنگ    ،  در آن 
زهد از  .2؛ كند وااليش مي  به سلسله مراتب طبقاتيطتعليم اصول كشورداري و مسائل مربو    

كنـد و      شانه خالي مـي    ،شود و از رنج     غريزه به ضد خويش بدل مي     ،  سنخ مسيحي كه در آن    
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، در زهـد نـوع اول     . بـرد دردي و آسايش فـرو       آيد تا انسان را در خواب ژرف بي         درصدد برمي 

 ي هاراد،  كـه زهـد نـوع دوم       در حالي ،  كند  در جهت افزايش حيات حركت مي     ،  قدرت ي هاراد
 اتيـ  ح بـدون انكـارِ   ،  زهـد  ي ههرچنـد ايـن شـيو      ؛انگيزد  قدرت را به دشمني با حيات برمي      

نيچـه  »  قدرت ي  هفلسف« مصداقي براي    ، همچنان پس. تواند به حيات خويش ادامه دهد       نمي
  .رود شمار ميبه 

. اسـت شـده  نيچـه شناسـايي    ي ه در كـالم پراكنـد  ،سومي از زهـد  ي هگون،  با وجود اين  
با نفـوذ   ،  كند   عليه زهد مسيحي تحريض مي     رايوناني كه نيچه آن       زمان زهد رومي   ،ترديد  بي

آوري بـه     ست بر رويگرداني از مظاهر جهان حاضـر و روي            ا مسيحي كه مبتني   اخالق يهودي 
 ي ههـاي تـود    ارزشي هغلبـ  ي هايـن بـه نـشان   ، به تعبير نيچه. كامالً نابود شد، سراي اخروي 

هايي كه زهد نوع       براي نبرد با انديشه    ،حال. حاكم است  ي ه طبق  هاي اندك    بر ارزش  ،اكثريت
. به خودسازي و رياضتي دگرگون نياز اسـت       ،  دوم را پديد آورد يا خود از بطن آن زاييده شد          

حقيقـت آن اسـت كـه    ، كنـد   در رديف زهد نوع اول مطرح مـي    رافي  نيچه زهد فلس   هرچند
ـ   هـاي سـطح     هـم از مايـه    ،   براي ستيزه با جهان دستاورد زهد مـسيحي        ،اينك نـه  ( ي هگرايان

ـ      از روش  ،گيـرد و هـم      گذاري عهد باستان بهره مـي       ارزش )سطحي آيـين   ي ههـاي فردگرايان
 خود زنـدگي    ي  هتاز» تثليث«با  ،   اين زهد است   ي  هفيلسوف ناب كه جلو   . پروتستان مسيحي 

او نه فيلسوف محـض     . )طبيعت(  خائوس .3؛  )انسان( ابرمرد. 2 ؛)خدا( ديونيزوس. 1: كند  مي
انسان و طبيعت بپردازد و نه يك مسيحي مـؤمن   و هاي انتزاعي خدا است كه به تشريح ايده 

تمايلي هـم بـه     ،  د اين با وجو . مناسك ديني را اجرا كند    ،  القدس  پسر و روح   و   تا در برابر پدر   
 ،او پـس . انـد  و گلـه  » مطلق«گر    ها تداعي  زيرا اين ؛  دهد  نشان نمي  زئوس و فرهنگ يك ملّت    

حـافظ  ، ستايد كـه بـه زعـم نيچـه     افراط و فزوني را مي، سرمستي، خداي شراب،  ديونيزوس
طبيعت متشكل از نيروهاست و ابرمردي را خواهد پرورد كه به ضرورت غريزه و بـا وااليـش                  

و  با تكيه بر روش تجميع نيـرو در فراغـت از عـوام            ،  ابرمرد مذكور . كند  آفريني مي     ارزش،  آن
منـد   كـنش ،  متعـارف ي هگرايان  واكنشي هدهد تا در برابر شيو     ي م به خويشتن مجال  ،  خواص

  . ظاهر شود
 ي  همـشابه آن در فلـسف      ي نمونههاي فلسفي نيچه و       گاه  ها ميان تكيه    تفاوت،  ترتيب بدين

توضيح آنكه  . شود ي آشكار م  يخيد نظر او و زهد تار      تمايزات ميان زهد م    نيزسقراطي و    شپي
بخش آن است و در       ديگر به نوس كه علت نظم     ،  گيري از مفهوم خائوس      به هنگام بهره   ،نيچه

ـ    ،فلسفه در عصر تراژيـك يونانيـان       اي  اشـاره  ،)17: ص،  8 (كنـد   مـي  فلـسفي    ي  ه آن را مداقّ
 تـا   ؛آيـد   هرگز از وضعيت نابسامان خود بيـرون نمـي        ،  اي   خائوس نيچه  ،در حقيقت . كند  نمي
هرج و  « در حالت    في نفسه،  طبيعت نيچه    پس. شود ي انسان مواجه م    قدرت ي  ه با اراد  كه  اين
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با ضـرورت كـالم آناكـسيماندر كـه موجـودات          ،   ضرورت مد نظر نيچه    همچنين. است» مرج

: ص،  8( گردانـد   مي  را به آغازگاهشان باز    ها  آن ،بارهكند و دو    دورافتاده از اصل را مجازات مي     
آفـرين و     حيـات  و   برنـده  بيـشتر نيرويـي پـيش     ،  از نگاه نيچـه   ،  زيرا ضرورت ؛  تفاوت دارد  ،)4

يت اخالقـي   مـسؤول گونه   هيچ،  به يمن آن  . كننده  فزاينده است تا نيرويي بازآورنده و مجازات      
  .ت دوري از آغازگاهيمسؤولحتي  ؛كند بر دوش انسان سنگيني نمي

اعـم از زهـد مثبـت و        ،  ميان زهد نيچه و زهد تـاريخي      ،  هاي فلسفي  بر اين تفاوت  اضافه  
از يـك   » تـرس «در  ،  هـا  يكي از اين تفاوت   . توان چشم پوشيد     نمي ها تفاوتاز   نيز زهد منفي 

 از ،زهد بـدون هـراس  . كند صورت يك رانه عمل مي  ه  امر ابژكتيو و بدون انحطاط است كه ب       
دشمنان هميـشگي و     و   طبيعت،  رومي براي زهد يوناني  . پذير نيست   امكان ك چنين منبعي  ي

درستي معلـوم   ه  ب. ترس از خدا   نيز منبع چنين ترسي بودند و نزد زاهدان مسيحي       ،  خدايان
در برابر مـاورا   و انديشد نيست كه زهد فيلسوف ناب يا جان آزاده كه در عصر دموكراسي مي        

جهاني و   درصدد است به حقيقت امور اين     ،  پردازي   با اجتناب از دروغ    فقط،كند و     كرنش نمي 
  .خود تاب بياورد ي ه رانهمچونتواند  چه هراسي را مي، تنها جهان موجود دست يابد

، حيـات بهـشتي  : اسـت » جهـان ديگـر  «به اميد حيات در     ،  زهد به هر دو معنا     همچنين
اما در   ،ندا هناهايي زاهد   سير و سلوك  مقصود و منتهاي     هر سه . حيات رومي ،  حيات مكانيكي 

آيد و بدون كوشش در جهـت رسـيدن بـه             سخني از جهان ديگر به ميان نمي      ،  اي  زهد نيچه 
، گيري  با توجه به اين نتيجه    . نتيجه خواهند ماند     بي ،هاي زاهدانه   زهد و روش  ،  وضعيتي بهتر 
يـا  » جهـان «ي نيـل بـه       نـه راهـي بـرا      رامانده اين است كه زهد طبيعي نيچه          تنها راه باقي  

اين رأي كه پرورش . دبه شمار آور» انساني برتر«  پرورشبراي مجاليبلكه ، »وضعيتي بهتر«
بـه يـك    ،  يگانه اميد و يگانه غايت رياضت فلـسفي اسـت         ،  يك انسان نمونه در همين جهان     

ك اين چنين انسان زمينـي و نيـ       . كند ي م را در تفكر نيچه ايفا    » فاضله ي  همدين«نقش،  معنا
انـديش و زهـد    اين آوردگاه زهد حيات ؛همانا فيلسوف ناب است، اودر تفكر  ،  اي  يافته  پرورش
  .انديش محال

  ها ادداشتي
 ي ه شخص جنگجو در تبعيت از هنجارها و ضوابط حـاكم بـر طبقـ         توان مقصود نيچه از فرمانبري   . 1

  .جنگجويان است
2. self- discipline               3. self-mastery            4. Wishfull thinking                                                                             
5. pathos of distance          6. the guilty feeling    7. bad conscience 
8. ontologic                        9. ontic                       10. sublimated sexuality                                
11. chaos                            12. schematize           13. perspective                                
14. naturalism                     15. perspectivism 

   ؛كند  مياندازها غلبه انداز بر ديگر چشم  يك چشمجام،ناسر،  قدرتي هبه يمن اراد، در نگاه نيچه. 16
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و گرايـي      ايـن حيـات    بـين ،  بـا وجـود ايـن     . ستاسرور و مظاهر زندگي مشرف        و همان كه بر حيات   

اي   گونـه ،  بـر توصـيفات نيچـه      زيـرا بنـا   ؛  هـست تفـاوت بـسيار      دنياگرايي رايج در زندگي اجتمـاعي     
كـه  گرايـي     حيـات نوع   اين   پس. شود  مي في يافت ناب وجود دارد كه تنها در فضاي فلس       گرايي    حيات

 ؛كنـد   مـي  در جـوي مابعـدالطبيعي معنـا پيـدا        ،  وطي با حفظ شر   ،باز هم ،  مختص فيلسوف ناب است   
   .)8: ص، 1( كند ميبه اين مطلب اي  اشاره، با استناد به هيدگر، كه استرن همچنان

17. Self-overcoming                    18. type-Facts               19. type 
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