
 

  
  
  
  
  
  
  

  

   فلسفة نيچه يا نيچة فيلسوف

  * زادهعلي كرباسي

  چكيده
از دوران باستان تاكنون، فلسفه از سوي فيلسوفان به اشكال و صـور گونـاگون تعريـف    

» فلسـفه «تعريفي از  –دانست مي» فيلسوف«كه خود را  –هرچند نيچه نيز . شده است
با ساير تعاريفي كـه تـا زمـان او مطـرح     » فلسفه«ارائه نمود، اما تعريف و برداشت او از 

اي جديـد و نگـاهي نـو بـه     شده بود، تفاوت بنيادي داشت و براي نخستين بار از زاويـه 
هـاي  نظـام  هـاي اصـلي  فـرض نيچه با به زير نقد كشيدن پيش. نظر انداخت» فلسفه«

يافته تلقي انگارانه و دوران آن را پايانمتافيريكي، فلسفه را در ذات و اساس خود، نيست
دانست و كـار خـود را عبـارت از    را سخن نابهنگام و خالف عادت مي» فلسفه«او . كرد

شـناس، كـه   و نامي نيز كه براي خود برگزيد، نه شـاعر يـا دانشـمند يـا روان    » فلسفه«
نيچه با تقسيم فيلسـوفان بـه دوگـروه قانونگـذاران يـا فرمانروايـان، و       . بود» فيلسوف«

هـا و فيلسـوفان اهـل    مطيعان يا فرمانبران يا به بياني ديگر،  فيلسوفان آفريننـدة ارزش 
معرفت يا عاشق حقيقت، فيلسوف راستين و از جمله خودش را از گروه اول يعني همان 

اي از آن اش را فلسـفه و فلسـفه » وف آينـده فيلسـ «فيلسوف نابهنگام دانست و خـود را  
  .آيندگان به شمار آورد
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  مقدمه

 هـاي  و داوري -از يونان تـا عصـر جديـد    -ها و سخنان تند نيچه به فيلسوفان هر كس كه ناسزاگويي
خصمانة او نسبت به فلسفه را ديده و مطالعه كرده باشد، چه بسا در برداشت نخستين خود، نيچه را خصم 
و دشمن سرسخت فلسفه و فيلسوفان به شمار آورده و از او به عنوان متفكري سخن به ميان آورد كه بـا  

اما چنـين برداشـتي، تنهـا    . فلسفه وداع كرده و هر گونه انديشة فلسفي و متافيزيكي را كنار گذاشته است
توان آن را تبيين درست و تفسير نهـايي ديـدگاه نيچـه در    بازتاب بخشي از عبارات آثار نيچه است و نمي

با آنكه لحن نيچه نسبت به فلسفه و فيلسوفان بسـيار كوبنـده و تهـاجمي اسـت، امـا در      . اين باره دانست
و سـتايش  » فلسـفه «بـه دفـاع از    -اشكمال انديشهبه ويژه آثار دوران پختگي و  -هايش برخي از نوشته

از اين رو، برداشـت ديگـري بـر پايـة ايـن دسـته از       . و نكوهش مخالفان آنها پرداخته است» فيلسوفان«
هاي نيچه به فالسـفة غربـي،   ها و حملهشود كه بنا بر آن با وجود تمامي مخالفتعبارات نيچه مطرح مي

از افالطـون   -رود و در امتداد و مسـير اسـالفش  فيلسوفان به شمار ميساالر همچنان خود جزئي از قافله
بعضي از مفسران نيچه نيز با استناد به عباراتي كه او در آنها به . شودبررسي و ارزيابي مي -گرفته تا هگل

و اي متفاوت با فلسفة فيلسوفان پيش از اتحسين فيلسوفان پرداخته است، نوع فلسفة او را از سنخ و گونه
  . انددانسته و ميان اين دسته از عبارات او با كلمات تند و خشن نيچه نسبت به فالسفه، ناسازگاري نديده

هـاي  سـازي و مخالفـت  بسياري از مورخان فلسفه، با نظر به حمالت شديد نيچه بـه هـر گونـه نظـام    
مابعدالطلبيعي در غرب  هاي مابعدالطبيعي، او را مخالف سرسخت تفكرخصمانة او با مكاتب فلسفي و نظام

؛ كوندرا، 137-138، صص1376هابن، (دانسته كه به هيچ وجه سر سازگاري با اين سنت را نداشته است 
هاي نيچه مانند تمام صور مخالفت با فلسـفه   اما مطابق نظر گروه دوم مخالفت). 140-141، صص1377

در كلمات نيچه نبايد . خود نوعي فلسفه است  ماند، زيرا  مخالفت با فلسفه،در حدود مابعدالطبيعه باقي مي
كنـد  زيرا آنكه از وجهة تاريخ وجود به فلسـفه نظـر مـي    به عنوان آراي مخالف با فلسفة گذشته نظر كرد، 
  ). 189، ص1359داوري، (كند مدعي ديگر فيلسوفان نيست و آنان را مالمت نمي

بـر  . دانـد  رين فيلسوف بزرگ از اين حلقه مينيچه را متعلق به سنت فلسفي غرب و آخ مارتين هيدگر، 
در هگـل بـه    اساس اين ديدگاه، مابعدالطبيعه با افالطون آغاز شد، در عصر جديد با دكارت تـداوم يافـت،   

به نظر هيدگر، دكارت مؤسس عصر جديد بود و خودبنيادي بشـر   البته، . كمال رسيد و با نيچه ختم گرديد
و كانت با انقالب كوپرنيكي خود آن را كامالَ تحكيم كرد و قلة آن در فلسفة با  او آغاز شد ) سوبژكتيويته(

به عبارت ديگـر،  . هگل منادي اكمال فلسفه است، اما به نظر هيدگر خاتم فالسفه نيست. هگل ظاهر شد
با نيچـه اسـت   . مابعدالطبيعة هگل آغاز آخرين مرحلة بسط مابعدالطبيعه است اما آخرين مرحلة آن نيست 

  1.شودبالفعل مي رسد و آنچه در قوه و باطن مابعدالطبيعه بود مابعدالطبيعه به پايان خودش مي كه
هاي سلبي و اثباتي نيچه دربارة فلسفه و فيلسوفان چنين نتيجه گرفت كه شايد بتوان از مجموع ديدگاه

تفكـر مـدرن و فلسـفة     انگارانة آن، در انتهـاي مسـير  اي متافيزيك و افشاي ماهيت نيستاو با نقد ريشه
، پيشـرو تفكـر پـس از تجـدد و     »فيلسوف آينده«و ادعاي » فلسفه«اي متجدد قرار گرفت و با طرح گونه
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از طرف ديگر، فيلسوفاني مانند كارل ياسپرس معتقدند كه نيچه در هيچ  2.مدرن گرديدمنادي فلسفة پست
ه جد ناگرفتن نيچه به عنوان فيلسوف، او خطاست اگر به بهاي ب. گنجدهاي معمول نميبندييك از طبقه

اين نيز خطاست كه نيچه را صرفاً چـون فيلسـوفي در جرگـة    . را به عنوان شاعر يا نويسنده ستايش كنيم
تفسير ناب و سرة نيچه مدعي شناختي نيست كه . فيلسوفان پيشين بنگريم و او را با مقياس آنها بسنجيم

آويزد، با روشـي مبتنـي   لي كه به شناخت آنچه تازه درك شده ميفصل الخطاب باشد، بلكه هميشه در حا
  ). 43، ص1383ياسپرس، ( .راندبر پرسش و پاسخ به پيش مي

زمين بدانيم يا متفكري مخالف هرگونه صرف نظر از اينكه نيچه را فيلسوفي در امتداد فيلسوفان مغرب
اي يچه متفاوت با تمامي اسالف اوست و از گونهترديدي وجود ندارد كه زبان و بيان ن نگاه مابعدالطبيعي، 

انديشيدن فيلسـوفان عصـر جديـد مـأنوس باشـد و        هر كسي كه با شيوة. اي بديع حكايت دارد نو و شيوه
هگـل را ديـده باشـد،     دايره المعارف علـوم فلسـفي  كانت يا نقد عقل محض دكارت،  تامالتآثاري مانند 

در اينجـا شـايد ايـن    . يابـد و شود، گويي خود را در فضايي ديگـر مـي  رهمين كه با يكي از آثار نيچه روبه
بـه حسـاب آوريـم و آنهـا را اهـل      » فلسـفه «پرسش پيش آيد كه اگر بناست آثـار فيلسـوفان گذشـته را    

يـا  »  غير فلسفه«در برابر امري » فلسفه«پس آثار نيچه را بايد چه ناميد؟ آيا اينجا سخن از  مابعدالطبيعه، 
! اسـت؟ » انديشـيدن ) Theosophy(حكمي و بـاطني  «اي يا اساساَ گونه) Misosophy( »ضد فلسفه«

خـورد، حكايـت از نگرشـي كـامالً نـو و بـه       آيا تفاوتي كه در نحوة بيان و سبك گفتار نيچه به چشم مي
و زبان اي فرامابعدالطبيعي دارد؟ يا آنكه افكار او برخوردار از يك نظام مابعدالطبيعي است اصطالح انديشه

  !متفاوت، امري ظاهري و به اقتضاي شرايط فرهنگي و اجتماعي بوده است؟
بـه بيـان چگـونگي سـبك نوشـتاري و       الزم باشد كه نخست  تر به اين پرسش شايد براي پاسخ دقيق

پاسخي درخور يابد و معلوم شـود كـه آيـا صـورت نـو       توضيح زبان متفاوت نيچه بپردازيم تا پرسش فوق 
  توايي نو و بديع دارد يا تنها در قالب بيان، تغيير و تحول ايجاد شده است؟حكايت از مح

   سبك نوشتاري و بيان بديع نيچه

تفاوت بارز نيچه با فيلسوفان پيش از او در اين است كه مانند آنها ننوشت و بسياري از آثـار او حـال و   
ويژه آثار دورة مياني او كـه  زند، بهميهواي شاعري داشته و كلمات قصار و عبارا ت شاعرانه در آنها موج 

هـا و  زنـي الف هـا،  گـويي ماند تا به يك متن جدي فلسفي، آن هم همراه با پرخاشتر به داستان ميبيش
هـاي متـداول فلسـفي    اي و فاقد ساختار رسالهگويهسبك نيچه در اكثر آثارش گزين! هاها و تنديشوخي
انـد كـه   هاي كوتاهي به سبك كلمـات قصـار يـا قطعـات ادبـي     شتههاي او عبارت از نوگويهگزين. است
شـان، لحـن و   بودن) سيستماتيك(مند پاره و غير نظامهاي آنها، افزون بر كوتاهي يا پارهترين ويژگي مهم
شناسـان در ايـن نكتـه    غالـب سـخن  . شان است كه با لحن و زبان رايج در آثار فلسفي متفاوت استزبان

تـرين  تر كسي نثر آلماني را به شيوايي و زيبايي نيچه نوشته اسـت و او را از برجسـته  كماند كه همداستان
نيچه سبكي را بنـا  . اندترين كتب ادبي اين زبان به شمار آوردهنثرنويسان زبان آلماني و آثارش را از فصيح
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و و عقايدش بسـيار  جسبكي كه همواره روشن، ستيزه گذارد كه موجب برجستگي او در ادبيات آلماني شد، 
هاي طوالني، آرا و عقايـدش را در  داد كه به جاي طرح استداللوي ترجيح مي. فشرده ولي قابل فهم بود

. مطـرح سـازد   اي از احكام كوتاه و نافذ كه به سرعت از موضوعي به موضوع  ديگر درگذرند، قالب سلسله
ل تحمل بود و نه به شيوة فلسفي فيلسـوفان  سبك نيچه نه براي پيروان نحلة فلسفة تجربي انگلستان قاب

از يك سو، انديشمندان سـنت  . هوسرل و هيدگر شباهت داشت نيتس، كانت، هگل، آلماني همچون اليب
رايل و آستين  به هنگام مطالعة آثار نيچه در فهم عبـارات   فلسفي انگلستان مانند مور، راسل، اير، كواين، 

برخالف نثر پرپيچ و تاب اكثر فيلسوفان آلماني، نثري   يگر، نثر نيچه،شدند و از سوي داو دچار مشكل مي
  ). Schacht, 2001, preface(فرسا و اصطالحات مغلق بود  هاي طاقتپردازيروان و آزاد از عبارت

شيوة نگارش او در قيد و بند . تر به نثر يا عباراتي بينابين شعر و نثر استتر به شعر و بيشآثار نيچه كم
تكيـه   هـاي مسـتقل    ماند، بلكه بر پاراگرافنمي) هامانند پيوستگي و توالي پاراگراف(هاي رايج ادبي البق

) مونولـوگ (گـويي  هاي خود را به صورت سـبك تـك  انديشه پسندد و اغلب، گويي را بسيار ميگزين. دارد
آنچه خوانـدنش  . داردستور ميوضوح و ايجاز كالم نيچه غالباً پيچيدگي بينش نافذ او را م«. دهدشرح مي

با تمـام  ... ش دشوار است، خصوصاً زماني كه به صورت مجرد در نظر گرفته شودآسان است غالباً دريافت
نيچه به مبارزه طلبيدن خواننـدگان و بيـرون رانـدن آنهـا بـا      ) شيوة استراتژي(بريم كه اينها وقتي پي مي

بوده است، سبك و نثـر او بـه نظرمـان كـامالً درخـور ايـن       اي ناگهاني از الگوهاي فرسودة انديشه ضربه
انديشة نيچه به شكلي كه امروز در دسـترس اسـت   ). 68-69، صص1376نيوهاوس، (» آيداستراتژي مي
ها و شعرها، و اينها همه بخشي بـه  هاي گسسته و پاره، نامهاي از نوشتهتوده چند جستار، : عبارت است از
اي است كه درطول دو دهه تة ادبي و بخشي در مقام ميراث بزرگ و گرانمايهخورده و پرداخصورت صيقل

-مند است و همين شيوة تكـه گنجد و نه نظاماما انديشة او نه درقالب كلمات قصار مي. فراهم آمده است
. رودشـمار مـي  گويي سبك نيچه، مانعي بر سر راه ساختن سيستم و نظـامي از انديشـة او بـه   تكه و گزين

اين خود، يكي از عواملي بود كه باعث شد تا بعضي اين شيوه را نپسندند و بر نيچه ايراد بگيرند كـه   شايد
، 1383ياسـپرس،  (شناختي است تر حاوي نكات برجستة رواناش بيشنويسد و بياناتاو اصالَ فلسفه نمي

خواهد كه از فهم غلط يفهمند و از آنها مگويد كه مردم مرا اشتباه ميگويي نيچه خود مي). 39-40صص
سـازد و پنهـان   نيچه لحن كالم و سياق گفتار و نوشتار خود را هر لحظه دگرگون مـي . او خودداري ورزند

هـايش را  ميل هـم نيسـت كـه نوشـته    كند كه دوست ندارد از سوي همگان فهميده شود؛ هرچند بينمي
، 980§، ارادة معطـوف بـه قـدرت   (رد همگان بخوانند و تأثيري ملموس بر مناسبات انساني به جـاي گـذا  

  ).229§، فراسوي نيك وبد
از گنجانيـده شـدن در    كنـد،  طور كه خود نيز اعالم ميهمان بدين ترتيب، سبك ظاهري انديشة نيچه، 

خواهـان  . ورزمسازها بدگمانم و از آنهـا اجتنـاب مـي   من به تمامي نظام«: نظام و چهارچوب گريزان است
  ).26:1§، شامگاه بتان(» .متي و صداقت استفقدان سال نظام بودن، 
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  هاي نيچه بنا كرد؟توان نظامي از انديشهآيا مي
كند كه با مطالعـة دقيـق آثـار او    اي حكايت ميسبك و اسلوب ظاهري عبارات نيچه از هدف و برنامه

اساسـي و   سـاختاري  گويي كه در پس زبان سرشار از نشاط و هيجان نيچـه  . توان به بطن آن پي بردمي
اي مستقل مفهومي پنهان است و بسياري از مباحث او دربارة امور و مناسبات انساني درخور عنوان فلسفه

توان آن را ديدگاهي منسـجم و متشـكل از   اما مي البته فلسفة نيچه نظامي به سبك هگلي نيست، . است
كـرد  نيچه به فلسفه ايجـاب مـي   به عبارت ديگر، رهيافت. مفاهيم و آراي اثباتي و مشخص به شمار آورد

  حاصل كار نيچه. اش سبكي خاص و متفاوت با ساير فيلسوفان باشدكه شيوة بيان و نحوة انتقال نظريات
تر نسبت به فلسفه بود كـه در آن نقـش و كـاركرد شـخص اهميـت      بلكه رهيافت شخصي نه ضد فلسفه 

شـامگاه  (» .ن را داراسـت بسـتگي دارد  ارزش خودپرستي به ارزش شخصـي كـه آ  «به تعبير نيچه . داشت
  ). 22:1§، بتان

هاي او و  اي صوري و ظاهري نيست كه بتوان آن را از مفاد و عمق انديشهشيوه سبك نوشتاري نيچه، 
اش جدا كرد و بررسي انديشه و تفكر او نياز بـه ايـن دارد كـه پيوسـته تمـاس      حتي از رويدادهاي زندگي

: گويـد نيچه خود در اين باره مي). 54، ص1383ياسپرس، (او حفظ كنيم  هاي زندگيخويش را با واقعيت
فكـري  «گونـه مسـئلة   مـن هـيچ  . ام ننويسـم گاه نبود كه من آثارم  را با تمام تنم و با تمام زنـدگي هيچ« 

هـاي  شناسيد ولي افكار شـما غيـر از تجربـه   اين امور را شما به عنوان افكارتان مي. شناسمنمي» محض
سبك نيچه نه تنها يك نوع حساسيت ادبي يا صـرف شـيوة نوشـتن    ). 40، ص1373استرن، ( ».شماست

به تعبيـر برخـي از مفسـران نيچـه، در     . است بلكه در واقع عبارت از انديشيدن و رهيافت به زندگي است
محـور انديشـه و فلسـفة نيچـه چگونـه      . فلسفه موضوع سبك اسـت  اينجا سبك عين خود فلسفه و حتي 

هاي زباني او با جـديت در مسـاعي اخالقـي اش چيـزي جـز      ست نه چگونه نوشتن، و خلط بازيزيستن ا
  ). Solomon, 1999, p.185(بدفهميدن و سوءتعبير او نيست 

گرفتند، اما مفسران جديـدتر او كـامالَ   نثر خّالق او را به كلي ناديده مي ترِ نيچه هرچند مفسران قديمي
هاي آكادمي روز و اساساَ با ادبيـات  نوشتاري نيچه به وضوح با اكثر نوشته به اين نكته پي بردند كه سبك

كردند تا نظرية خـود  تفاوت اين دو شيوه در آن بود كه فيلسوفان كوشش مي. فلسفة سنتي ناسازگار است
ن گـروه  به نظر اي. هاي مخالف ارائه نمايندتر همراه با اقامة دليل در دفاع از آن و رد نظريهرا هرچه دقيق

حتي اگر ممكن باشد و فيلسوف توانـايي انجـام    از فيلسوفان، بيان استعاري و شاعرانة يك نظرية فلسفي، 
بيان شاعرانه  به عبارت ديگر، . آن را هم داشته باشد، باز هم امر مطلوبي نيست و بايد از آن خودداري كرد

ما برخورد نيچه با موضوع رابطـة شـكل و   ا. هاي فلسفي بنشيندنبايد به جاي استدالل جهت اثبات نظريه
. تر به برخورد سياستمداران و شاعران شباهت دارد تا برخورد دانشـمندان و فيلسـوفان  محتواي كالم بيش

اين است كـه زبـان درگـوهر خـود اسـتعاري       نيچه هم خودش منكر اين امر نيست و پاسخ او به منتقدان 
نيچه از همان ابتـداي  . شاعرانه و كاربرد علمي زبان وجود ندارداست و نهايتاَ تفاوتي ماهوي ميان كاربرد 

شود كه مفاهيم فلسفي بـراي بيـان حقيقـت عـالم كـافي      يادآور مي زايش تراژدياش و در حيات فلسفي
نيچه اسـتعاره و  . اندنيست و اين زبان سه مرتبه از واقعيت به دور است، زيرا مفاهيم صرفاَ استعارة استعاره
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بلكه  دانسته هاي بياني و زينت زباني نميي را كه در آثارش به كار برده به هيچ وجه صرف آرايههايتمثيل
هـاي او اسـتعاري   آنها را ضرورتي فلسفي قلمداد كرده است، زيرا مدعي است كه ماهيت و منش انديشـه 

  ). 184همان، ص(است 
اي انديشة او توجه بسـياري از مفسـران   ويلهلم ديلتاي با تأكيد بر پيوند ميان سبك كالم نيچه با محتو

تصويري كه تا پيش از تفسير هايدگر از نيچه بر اذهان حاكم بود، تصوير نيچه . نيچه را به خود جلب كرد
و  –هاي عمومي نظير ادبيات و هنر به عنوان شخصيت برجستة ادبي و منتقد فرهنگ و منشأ اثر در حوزه

اثـر ديلتـاي    ذات فلسـفه تـوان در كتـاب    چنين برداشتي را مـي  بود و -نه فيلسوف به معناي خاص كلمه
وي در اين كتاب نيچه را در رديف نويسندگاني مانند كاراليل، امرسـون، راسـكين، و حتـي    . مشاهده كرد

دهد و فيلسوفاني مانند ماركوس اورليـوس را از پيشـگامان ايـن طـرز فكـر      تولستوي و مترلينگ قرار مي
اي كه نيچه و نويسندگان مذكور در آن قرار دارند، در قرن نوزدهم با انديشة ي، حوزهبه نظر ديلتا. داند مي

مند نيستند و بـا شـدتي بـيش از    هاي نظامشوپنهاور پديد آمد كه بنا بر آن خواهان هيچ ارتباطي با فلسفه
ين برداشـت بـا   ا. اندمونتني بر ضد آن موضع گرفته و هر گونه پيوندي را با فلسفه به عنوان علم گسسته

داد كـه  مطالعة آثار چاپ شده در زمان حيات نيچه براي ديلتاي و امثال او مطرح شد و در ظاهر نشان مي
تر مجالي براي توجيه رهيافـت وجودشـناختي و   تفسير هايدگر اشتباه و تفاسير نخستين درست است و كم

ة حيات متمركز بود و با اجتنـاب از حـلّ   به عقيدة ديلتاي، نگاه نيچه بر مسئل. گذاشتمتافيزيكي باقي مي
-128، صـص 1383ديلتـاي،  (اين مشكل بر پاية نظامي متافيزيكي، زندگي را با ادبيات و تجربه پيوند زد 

تر از تر و مسنجمجياني واتيمو از مفسران سرشناس نيچه در دوران معاصر، تفسير ديلتاي را اساسي). 126
يابد، زيرا تري ميير ديلتاي، پايان يافتن متافيزيك با نيچه معناي دقيقمطابق تفس. داندتفسير هايدگر مي

با نيچه فلسفه به مثابـه ادبيـات يـا    . شوداين پايان هم شامل محتوا و هم شامل اسلوب و سبك تفكر مي
اين فلسفه يا تفكر جديد، نه فقط در محتوا با تفكر از افالطون تا دكـارت  . شودمطرح مي» فلسفة حيات«
-Vattimo, 1998, vol.3, pp.343(عصر جديد متفاوت است كه در شكل و سبك نيز تفاوت دارد  و

344 .(  
هـاي   هـاي تودرتـو و آمـوزه   توانست از انديشهمتفكري چون نيچه نمي« : گويددريدا نيز در اين باره مي

بـا  ). 208، ص1379ضـيمران،  (» .اي غيـر متـداول بـرد   بهره شگرف خويش تنها به ياري واژگان فلسفي 
شيوة روشمند و منظمي نداشـت، امـا افكـارش بـراي      وجود اين، ياسپرس معتقد است با اينكه تفكر نيچه 

در پس زبان سرشار از نشاط و هيجان نيچه با آن . اينكه معرفي شود بايد در نوعي چهارچوب جاي بگيرد
ايـد پـرده از آن برداشـت    موسيقي و ورزپذيري كالم، سـاختاري اساسـي و مفهـومي پنهـان اسـت كـه ب      

البته نبايد انتظار داشت فيلسوفي كه به زبـان حيـات و اراده بـه قـدرت     ). 58 -59، صص1383ياسپرس،(
با اين حال، تمامي آرا و افكار نيچـه بـه   . گويد مانند كانت و هگل سيستم و نظامي را برپا سازدسخن مي

  .تباط با مطالب ديگر نيستاريكديگر مرتبط است و هيچ جزئي از اجزاي تفكر او بي

  



  13  يچه فيلسوف يا فيلسوف نيچهن  
 (Nietzsche's Philosophy or Nietzsche the Philosopher) 

  

  »فيلسوف«و » فلسفه«برداشت نيچه از مفهوم 

لحـاظ كنـيم، پـي      –گانة سـير تطـور فكـري او   ويژه با توجه به ادوار سهبه –اگر مجموع آثار نيچه را 
، ماننـد برخـي ديگـر از اصـطالحات و تعـابيرش، سـير       »فيلسوف«و » فلسفه«بريم كه برداشت او از  مي

نيچه، از يك سو، همواره سر ستيز با فلسفة سنتي داشت و تا آخـر نيـز   . ود را داشته استتكاملي خاص خ
  –اشويژه در آثار متأخر دهـة آخـر عمـر نويسـندگي    به –مخالفت خود را ادامه داد و از ديگر سو، خود را 

سـخن   ، كـه همانـا فلسـفة خـود اوسـت،     »فلسفة آينـده «خواند و صراحتاَ و سرسختانه از مي» فيلسوف«
  . راند مي

گويه و كلمات شاعرانة نيچه موجب شده است تا برخي خواننـدگان آثـارش تصـور كننـد     عبارات گزين
از طـرف  . آورنـد نيچه قادر به ارائة مبحث فلسفي صرف نبود و از اين رو، او را فيلسوف بـه حسـاب نمـي   

تقـادات تنـد و خشـن نيچـه بـه      ديگر، آن دسته از خوانندگان كه خود مخالف فلسفه بوده و تحت تأثير ان
گويي، نـه  . انداند، نيچه را منادي و پيشرو خود در رد و انكار فلسفه به شمار آوردهفلسفة سنتي قرار داشته

به معنـاي تخصصـي آن   » فيلسوف«توان از ديد موافقان و نه برحسب  نظر مخالفان فلسفه، نيچه را نمي
ها و نظريـاتش  براي خود بود و حتي در انديشه» فيلسوف«ن با اين حال، نيچه به جد مدعي عنوا. دانست

اين امر موجب شده اسـت تـا   . بردرا نيز به كار مي 8»حقايق«، و7»حقيقت»  ،6»شناخت«اصطالحات فني 
برخي مفسران نيچه  او را متهم به تناقض در افكار كنند، چرا كه او از يك طرف مباني فلسـفة سـنتي را   

تواند در طرز تفكر و شـيوة انديشـيدن خـود ايـن مبـاني را كنـار گـذارد        ديگر نمي كند و از طرفانكارمي
)Schacht, 2001, p.153 .(  

او در . اش نسبت به آنها نيز خالي از تناقضي ظـاهري نيسـت  و داوري» فيلسوفان«ديدگاه نيچه دربارة 
، در حـالي كـه در برخـي    )4-3:1 §، شامگاه بتان(برخي آثارش به تمسخر و استهزاي فيلسوفان پرداخته 

). 211-213 § فراسوي نيك و بـد، (آميز آنها را ستايش و تمجيد كرده است آثار ديگرش به طرزي اغراق
گانـة  شايد برخي از اتهامات و تناقضات موجود در انديشة نيچه را با تمايز قايل شـدن ميـان مراحـل سـه    

شارحان آراي نيچه، كل حيات فكري او را به سه بسياري از مفسران و . بتوان برطرف كرد مشهور تفكر او 
-99، صص1383؛ پاسپرس، 94-95و35-36، صص1371كاپلستون، (اند دورة متمايز از هم تقسيم كرده

مرحلة نخست كه دوران احترام و تقـديس  . دوران متأخر يا نهايي. 3دوران ميانه، . 2دوران اوليه، . 1): 96
ادامـه   1876شود و از ابتداي حيات فكري نيچه تا سـال  يز ناميده ميمبتني بر ايمان به فرهنگ و نبوغ ن

شـود و طـرز تفكـر مؤلـف     مي تأمالت نابهنگامو  زايش تراژدي: يابد، مشتمل بر آثار نخستين او مانندمي
يابـد، دورة ايمـان تحصـلي    تـداوم مـي  . م 1881مرحلة دوم كه تـا سـال   . متأثر از شوپنهاور و واگنر است

، انسـاني بسـي انسـاني   : توأم با انتقادات موشكافانه است كـه شـامل آثـاري ماننـد     به علم ) يپوزيتويست(
مرحلـة  . گويـة فرانسـوي اسـت   كنندة سنت گـزين ويژه منعكسشود و بهمي حكمت شادانو  دمان سپيده

ماننـد   آغاز و با آثاري  چنين گفت زرتشتنهايي، دوران فلسفة نو يا نبوغ فلسفي نيچه است كه با نگارش 
بـا كتـاب    1881يابد و تا پايان سال ادامه مي دجالو  شامگاه بتان ، تبارشناسي اخالق، فراسوي نيك و بد



  زاده كرباسي علي  14
(Ali Karbasizadeh) 

  

توان با فرق نهـادن ميـان دوران اوليـه و مرحلـة نهـايي      در اينجا مي. انجامدبه طول مي نيچه عليه واگنر
امـا ايـن راه حـل نهـايي     . چه دانسـت تفكر نيچه، تناقضات ذكرشده را مربوط به دوران نخست انديشة ني

برخي مفسران نيچـه،  . خورندنيست، زيرا بعضي از اين تناقضات و ابهامات آشكارا در اين آثار به چشم مي
و » فلسـفه «هـا و ابهامـات و لـذا تبيـين ديـدگاه نيچـه دربـارة        هاي پاسخ به اين نوع پرسشيكي از راه

دانند كه نيچه آنها را متعلق و موضوع فلسـفة مـورد نظـر    را توجه به موضوعات و مسائلي مي» فيلسوف«
  ). Schacht, 2001, p.11(دانست خويش مي

. ها و مصاديق اين نوع مسائل و موضـوعات را آورده اسـت  ترين نمونهنيچه در آثار مختلف خود، روشن
نسـبت آن بـا    به بعد، بارها بـه ماهيـت هنـر و    زايش تراژديبراي مثال، از همان نخستين كتابش يعني 

مسائل مربوط به طبيعت انساني و اوصاف واقعيت و مباحث مربوط به طبيعت تفكر عقلي و علمـي   حيات، 
اي درگيـر  خود را در سطح گسـترده  حقيقت و دروغ به معناي فرااخالقي،پرداخته است، يا اينكه در رسالة 

وسيعي از پديـدارهاي اجتمـاعي،    همچنين تجربه و تفكر ديني و رشتة. شناختي كرده استمباحث معرفت
بـه  ، تبارشناسـي اخـالق  در تعدادي از آثارش، از جمله . فرهنگي و سياسي موضوع اكثر آثار متأخر اوست 

هـا در تمـامي آثـارش    اخالقيات پرداخته و توجه به ماهيت ارزش و اوضاع و احوال طيف وسيعي از ارزش
  .زندموج مي

توسط فيلسوفان پـيش از نيچـه نيـز بحـث و بررسـي       مسائل  درست است كه بسياري از اين مباحث و
فيلسـوفان گذشـته بـه نحـو     . بدانها پرداخته است  اند، اما نيچه با سبك و سياق و مواضع خاص خودشده

اند كه بتوانند نتايج مورد نظر خود را از مبانيِ بـديهي  اي پيش رفتهگونهماتقدم به اين مسائل پرداخته و به
كند  اما به نظر نيچه نه بداهت ذاتي مبادي و نه دقت منطقي استنتاج نتايج از آنها، ثابت نميبيرون كشند؛ 
برخي مفسران نيچه بر اين باورند كـه آن    همچنين. اي به معناي توصيف اين جهان استكه چنين شيوه

نيچه دانسـته و آن را  دسته از خوانندگان نيچه كه انتقادات او از فلسفه و فيلسوفان را مالك ارزيابي تفكر 
انـد، موضـوعي را كـه نيچـه     شناختي پنداشـته به معناي رد فلسفه يا نوعي تفكر عاري از ادعاهاي معرفت

در واقع، بر ايـن اسـاس   . اندناديده گرفته اش نسبت بدان حساس و جدي بود ويژه در اواخر حيات خالق به 
 فراسـوي نيـك و بـد   ويژه در كتاب و در اين آثار، به فلسفة خاص نيچه را بايد در آثار متأخر او دنبال كرد

هاي نيچه براي ايجـاد  ها و طرح به عبارت ديگر، يادداشت. شويم مواجه مي» نيچة فيلسوف«است كه با 
شود و مربوط مي 1888تا  1884اي منظم همه به واپسين دورة فعاليت او در زندگي يعني از حدود فلسفه
  ). 33، ص1373استرن، (اند هستند اما بااهميت جزء به جزء و پراكنده هرچند  هاگونه كوششاين

ايـن آثـار   . او ظاهر شد 1887توان گفت كه فلسفة نيچه، به طور كامل و تمام، در آثار سال در واقع مي
را دربـر   تبارشناسـي اخـالق  و  فراسوي نيك و بد،، چنين گفت زرتشتهم رسائل و كتب مستقل او مانند 

اگـر  . را حكمـت شـادان  تـا   زايش تراژدياش همچون گفتارهاي جديد او بر آثار قبليو هم پيشگيرد مي
را مركز تقسيم آثار نيچه به پيش و پس از آن بدانيم، بايد بگـوييم كـه فلسـفة     چنين گفت زرتشتكتاب 

ن از به منصة ظهور رسيد و در ايـن آثـار بـود كـه صـراحتاَ سـخ       چنين گفت زرتشتنيچه در آثار پس از 
، فراسـوي نيـك و بـد   : ك.ر(بـه ميـان آمـد    » فيلسـوفان آينـده  «و » فيلسوفان جديـد «، »فلسفة جديد«
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  ).213و210§

  فيلسوف نيچه 

ـ از آنچه گفته شد روشن گرديد كه نيچه در آثارش ـ به  » فلسـفه «تفكر خـود را    ويژه در مرحلة نهايي 
، هم حـاكي  »فيلسوفان جديد«مكرر او به لزوم  اشارة. خوانده است» فيلسوف«صراحت خود را ناميده و به

به نظر نيچه، . دهندة نوعي نسبت و رابطه با آنهاستاز اختالف او با فلسفه و فيلسوفان سنتي و هم نشان
اموري مانند تصـريح بـه لـوازم    : فيلسوف نبايد خود را به آنچه تاكنون در فلسفه انجام شده است قانع كند

هاي تفكر علمي و متعارف، يا تجديد بناي عقلي انواع شناسايي علمي در شيوه صرفاَ وجودشناختيِ مندرج
بخشي از كار فلسفه را، آن هم به عنوان  اين نوع مباحث فقط . مند كردن شهودات ارزشيو روزمره و نظام

گونـه مسـائل و   ايـن . دهـد ترند، شكل مياي براي طرح مسائلي كه به مراتب از حيث فلسفي مهممرحله
هاي تفكر علمي و روزمـرة مـا و سـخن گفـتن دربـارة      آيا شيوه: اند از اينكهتر عبارتهاي اساسيرسشپ

كند؟ يا موجب تحريف و سوء ، واقعيت را درست و كافي تصوير مي)شودكه شامل خود ما نيز مي(واقعيت 
چه بايـد    دهند،ت ميكه به دس» شناختي«شود؟ دربارة انواع شناسايي علمي و متداول ما و تصوير آن مي

گفت؟ جايگاه واقعي، نقش و ارزش آنها در زندگي انساني چيسـت؟ شـهودات ارزشـي و اوضـاع و احـوال      
ها پاسخ دهد، زيرا به اين پرسش نظريات اخالقي چگونه است؟ نيچه معتقد است كه فيلسوف حقيقي بايد 

هاي شناختي، پژوهشنند تحقيقات هستياند، ماموضوعات و مسائلي كه فيلسوفان گذشته به آنها پرداخته
انـد كـه آن   هـايي مطـرح شـده   فـرض شناختي يا مباحث اخالقي و ارزشي، تماماَ همـراه بـا پـيش   معرفت
تبيـين، موشـكافي، و    از اين رو، يكي از وظايف مهم فلسـفه  . ها محل ترديد و چون و چراستفرض پيش

ايـن همـان   . اند به ديگر اشتغاالت خـود بپـردازد  توهاست و پس از آن است كه ميفرضنقادي اين پيش
اي است كه نيچه آن را نظارت و مهار ميل افسارگسيخته به معرفت و به عبارت ديگر نقادي اصـل  وظيفه

آل امـروز  داند كه نسبت بـه ايـده  او فيلسوفان حقيقي را كساني مي. داندمي» مĤبي علميسقراط«بنيادين 
وظيفـة  «چنـين فيلسـوفاني   . بايسـتند » در تناقض و ستيز با روزگار خـود «نقش نقدكننده داشته باشند و 

انـد كـه وجـدان زمانـة     ناپذير، و سرانجام عظمت آن را يافتـه خويش، آن وظيفه دشوار و ناخواسته و چاره
، فراسـوي نيـك و بـد   (» اندخويش باشند و چون كارد خويش را كالبدشكافانه بر سينة فضايل زمانه نهاده

لبته نيچه قبول دارد كه فيلسوف نيز مانند هر كس ديگري، در ابتدا فرزند زمانة خويش اسـت و  ا). 212§
اي در كار نيست كه او بتواند با به كار بـردن  اي براي او بسيار دشوار، زيرا هيچ روش فلسفيچنين وظيفه

حصـول نظـر گـاهي    اما چنين هم نيست كـه  . آن به عينيت كامل و ديد الهي و جهاني از اشيا دست يابد
نيچه، بر خـالف  . فراتر از زمان ـ كه بر اساس آن بتواند ارزيابي نقادانه انجام دهد ـ محال و نشدني باشد  

داند كه از تفكر و انديشـة عصـر خـويش فراتـر رود و آن را در     هگل، اين را جزئي از وظيفة فيلسوف مي
در ايام آخـر عمـر خـالق خـود نوشـته اسـت       او در يكي از آثاري كه . معرض موشكافي نقادانه قرار دهد

قضـية  (» ...استيال بر زمانش براي بي زمان شدن  طلبد؟ فيلسوف از ابتدا تا انتها از خود چه مي»  :گويد مي
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  ).پيش گفتار واگنر،
كـارگيري ميـل بـه معرفـت     مرجـعِ بـه   -نامي بود كه نيچه براي شكل غايي و خود» فلسفه«در واقع، 

تـر يعنـي در آثـار كانـت و     ناپذير انتقاد معرفت از خود، پيشه بخش عمدة فرايند اجتنابهرچند ك برگزيد؛  
با اين حال، نيچه بـه هـيچ وجـه    ). 38-39، صصفلسفه، معرفت و حقيقت(شوپنهاور به انجام رسيده بود 

دانسـت، بلكـه بـرعكس، از هـر گونـه تـالش بـراي تقليـل فلسـفه بـه           فلسفه را معادل نقد معرفت نمي 
از نظر او، فلسفه افزون بر اين وظيفة خطير، تحقيق پيرامـون اشـكال   . كردشناسي شديداَ انتقاد مي رفتمع

از ايـن  . گيـرد از اجتماعي و ديني گرفته تا هنري و علمي را نيز دربر مـي  گستردة تجربه و فعاليت انساني 
ن، آموزش و پـرورش، تـاريخ و غيـره    زبا هنر، علم،  فلسفه از نظر نيچه فلسفة اجتماعي و فلسفة دين،  رو، 

شناسيِ فلسفي، و نظريـة ارزش نيـز بـود    شناسي، انسانشناسي، جهانتر معرفتطور كه پيش است؛ همان
)Schacht, 2001, p.14.(  

تر از آن چيزي است كـه پـيش از او يـا حتـي در     بدين ترتيب، از نظر نيچه دامنة فلسفه بسيار گسترده
شان در زندگي انساني ه است؛ چرا كه فلسفه شامل تفسير امور بر حسب جايگاهفلسفة معاصر پنداشته شد

تـرين ويژگـي چنـين    اما به اعتقاد نيچه، مهـم . شودو ارزيابي آنها در پرتو برخي مالحظات ارزشي نيز مي
ا رود، يعني نه تنها به تفسير رويـداده شمار مياي آن است كه در ذات و اساس خود امري خالق بهفلسفه

] نفـوذ دادن [مطـرح سـاختن   «بنا بر گفتة نيچـه  . شودبلكه به سمت و جهتي كه آنها دارند نيز مربوط مي
ـ  تشكيل دادن، شكل بخشيدن، غلبه كردن، «و اين با » اين وظيفه همچنان در دستور كار است  يك معنا 

  ). 605 §، به قدرتارادة معطوف (گيرد صورت مي» اراده كردن، آن چنان كه ذات و جوهر فلسفه است
طـرز  .... آن جايي است كه يك طرز تفكر خالق مسـلط اسـت   ... نوع فيلسوف من ... «: به گفتة نيچه

كند و به خاطر آينده، با خودش و با همة چيزهـاي زمـان حـال،     تفكري كه قوانيني براي آينده تجويز مي
ن فيلسوفان را همچون كساني تصـور  توامي«: گويد؛ و باز مي)464 §همان، (» ...سرسخت و جبار است 

آورند تا به وسـيلة چنـين تعهـدات و كارهـاي چشـماندازانه و قـانوني       كرد كه تالش بسياري به عمل مي
» قانونگـذاري «يا » تعيين« ، »خلق«). 973 §همان، (» بيازمايند كه انسان خود را تا كجا باال تواند كشيد

  .بردره به وظيفة فيلسوف مورد نظرش به كار ميهايي است كه نيچه براي اشاها، واژهارزش
بنابراين، با تمايز ميان دو گروه از فيلسوفان، ابهام موجود در نظريات نيچه دربارة فلسفه و فيلسـوفان را  

نگـرد كـه دچـار    مـي » عشاق حقيقت«او از يك سو، به فالسفه به چشم گروهي از . توان برطرف كردمي
؛ و از سـوي ديگـر، از آنـان در حـد     )3و2§، شـامگاه بتـان  (انـد  انحطـاط ترين شكل خودفريبي و مسخره

فراسـوي  (كنـد  ها و قانونگذاران فرهنگي، سـتايش مـي  آفرينندگان ارزش موجوداتي تقريباَ مافوق بشري، 
در برابـر  » فيلسوف حكمت يأس و درمانـدگي «در برخي از آثارش نيز سخن از ). 211-213§، نيك و بد

دو «دارد كـه  صريحاَ اعـالم مـي    ،ارادة معطوف به قدرتدر . آوردبه ميان مي» ژيكفيلسوف حكمت ترا«
ها را گواهي نماينـد و  اي از ارزشگذاريخواهند مجموعهآنان كه مي  :نوع فيلسوف متمايز از هم وجود دارد

وي نيك و فراسدر ). 972§، ارادة معطوف به قدرت(» هايي هستندآنهايي كه قانونگذار چنين ارزشگذاري
انـد،  چنين تمايزي ميان كارگران فلسفي يا اهل علم با فيلسوفان كه همان فرمانـدهان و قانونگـذاران    بد،



  17  يچه فيلسوف يا فيلسوف نيچهن  
 (Nietzsche's Philosophy or Nietzsche the Philosopher) 

  

  ). 211§، فراسوي نيك و بد(شود مطرح مي
 فراسوي نيك و بـد ها را ـ در  در واقع، يكي از اغراض اصلي و اهداف اساسي نيچه از اينكه خلق ارزش

يعني اين   باشد؛، به چالش كشيدن تصور رايج از فلسفه مي)همان(ه دانسته است ترين وظيفة فلسفـ  مهم
اي است كه به تبيين موافقت يا مخالفت با برخي از نظرات و ادعاها تصور كه تفكر فلسفي عبارت از شيوه

مهمـي از  ها نـه تنهـا بخـش    خلق ارزش به اعتقاد نيچه، . كندپردازد و، در مقابل،  بر فلسفه تأكيد ميمي
وظيفة فيلسوف راستين، . خالق است بلكه تفكر فلسفيِ راستين در اساس و مفاد خود  وظيفة فلسفه است، 

. صرفاَ بازتابانيدن تفاسير مربوط به واقعيت نيست بلكه افزون بر آن، ساختن تفاسير نو از اشيا و امور است
كند بلكـه دامنـة آن بـه     ها محدود نميهمچنين، فلسفه فقط خود را به منعكس نمودن طرح تعيين ارزش

كتابي است بـراي واالتبـاران و در عـين     فراسوي نيك و بد در واقع، . يابدها نيز گسترش ميتعيين ارزش
زنـد  هاي پيش از خود ميدر آن مهر ابطال بر تمام فلسفه درآمدي براي فلسفة آيندگان؛ و نيچه حال پيش

كنـد كـه   و تصويري از فلسفة آينده ترسيم مي ا. اندخواهي بودهكينكه، به زعم وي، همگي آكنده از روح 
نياز پديد آمدن اين شكل از فلسـفه كـه رهـا از    بنا به استدالل نيچه پيش. توزي استيكسره فارغ ازكينه

  .خواهي است، وجود واالتباران فيلسوف استكين
ست و پزشك، فيلسـوف زنـدگي، قانونگـذار،    نقدگر، فيزيولوژي فيلسوف نيچه، فيلسوف نابهنگام، نقابدار، 

تفسـير و ارزشـيابي اسـت و     دو وظيفة اساسي فلسفة نيچـه،  . فيلسوف آينده است ديونوسوس، و سرانجام 
گيرد و مفسر، همانا متخصص فيزيولوژي يا پزشك است، كسي كه پديدارها را همچون عالئم در نظر مي

دهـد و  را مورد توجه قرار مي» اندازهاچشم«ندي است كه ارزشياب، هنرم. گويدسخن مي با كلمات قصار 
فيلسـوف آينـده، هنرمنـد و پزشـك اسـت و در يـك كلمـه         : گويـد كسي كه با شعر سخن مي آفريند، مي

فراسوي نيك (» اندفيلسوفان راستين، فرماندهان و واضعان قانون«). 41، ص1378دلوز، (قانونگذار است 
ين، همچون فلسفة آينده، به همان اندازه كه تـاريخي نيسـت جـاوداني هـم     ، و فلسفة راست)210 §، و بد

نابهنگـام عمـل   «از نظر نيچه، فيلسوف يعني . فلسفة راستين بايد نابهنگام، هميشه نابهنگام، باشد: نيست
، 1378دلـوز،  (» زمـاني در آينـده  ) اميـدوارم (كردن يعني به خالف زمان، بدين سان بر زمـان و بـه نفـع    

را » خواسـت حقيقـت  «هايي كـه  داوريباشند آزاد از پيش» خلوتي«فيلسوفان بايد جوياي ). 40و30صص
حتـي گـاه خشـن كـه بـه      » نقابي«هاي ژرف خود را با نيازمند است انديشه» جان آزاد«. دهدنمايش مي

او را مـورد نظـر   » آزاد«دهد كه انديشمندان البته نيچه هشدار مي. شود بپوشاندآساني موجب بدفهمي مي
ها يا مـدعيان برابـري حقـوق مـردم     دموكرات  ها،سوسياليست فلسفي، » آزادانديشان«نبايد به خطا همان 

انديشي را رد كنند، اما فقط براي اين است كـه نيروهـايي را كـه    دانست؛ زيرا هرچند ايشان نيز شايد جزم
الزم بـراي درك چيزهـايي را   شـرايط  » هـاي آزاد فقط ما جـان «. اند شكست دهنداكنون بر مسند قدرت

  ). 36 §، دجال(» .داريم كه در طول نوزده قرن بد تعبير شده است
بايد وجدان آسـوده  جان آزاده مي. بيندي يوناني نمي»تئوريا«نيچه فلسفه را لذت ساده و نابي همچون 

اسـوي نيـك و   فر(» از سادگي روان خويش لذت بـرد  كه به يكبار هم شده «را از آن رو بهر خويش سازد 
پـرورد كـه بـراي    ، نسلي از فيلسوفان را ميفراسوي نيك و بدهاي نيچه در بخش اول گفته). 291 § بد،
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امـا از  . اند، وليكن چيزي نتوانند آفريداين فيلسوفان چون باروت. ويرانگري دست در دست او خواهند نهاد
ويرانگـري و  . ايـت فلسـفي نيچـه نيسـت    اي واپسين روشود كه چنين فلسفهبازماندة اين كتاب معلوم مي

درآمـدي اسـت بـراي    تـر پـيش  انديشيد بلكه بيشفرجامي نبود كه نيچه بدان مي  پايان،شكني بيشالوده
هايي در منظر همگـان  حقيقي، از چنين ژست» هاي آزادهجان«فيلسوفان راستين . رسيدن به هدفي ديگر

  ). 30§ان، هم(خواهند پرهيخت و براي همگان نخواهند نوشت 
اي از نيچه توانسـت فلسـفه را بـه شـيوه     رسيد فلسفه به پايان راه خود رسيده، روزگاري كه به نظر مي

فلسفه بدان «. انجامد، بدل كندخواهي ميباور و روح كينهاي جزمزيستن و نه حكمتي كه ناگزير به نظام
هاي ها وكوهم، زندگي خودخواسته در ميان يخاام، بدان سان كه تاكنون آن را دريافتهسان كه با آن زيسته
  ).30 §گفتار، ، پيشآنك انسان(وجوي هر آنچه در زندگي غريب و معمايي است رفيع است ـ جست

  ورزي نيچه شيوة فلسفه

گفتارهاي جديـد او بـر   با مطالعه و بررسي آثار دوران خالق نيچه ـ اعم از رسائل مستقل جديد يا پيش 
ـ  . توان با فلسفه و فيلسوف نيچه آشنا شـد ، به خوبي ميفراسوي نيك و بدويژه كتاب به رسائل قبلي اش 

برخي از مفسران نيچه، با بررسي دقيق آثار اين دوره ـ و مقايسة آن با آثار دوران پيشين وي ـ بـه بحـث     
 ,Schacht(ند اهاي اساسي تفكر او پرداختهاز شيوه، موضوع، مسائل، و غايت فلسفة نيچه و بيان ويژگي

2001, p.153 .(»مسائل «)انـداز چشم«، »فهم حقيقي«، »ارزشيابي«، »تفسير« ، »موارد«، )مشكالت «
هاي كليـدي و اصـطالحات محـوري آثـار     ، از جمله واژه»آزمايش«، »تجربه«، »ارزش حيات«، )نظرگاه(

  .متأخر نيچه است كه نقشي اساسي در فهم فلسفة مورد نظر او دارد
هاي اي از مشكالت به هم مربوط را به شيوهيا مجموعه) مسئله(» مشكل«اين آثار، ابتدا يك نيچه در 

هاي التزام نيچه نسبت به در واقع، اين مشكالت عبارت از تمامي مصاديق و نمونه. كشدپيش مي متفاوت 
جاي كشـف   به جاي آرمان شناخت و به. است» ارزشيابي«و » تفسير«اش يعني دو وظيفة اساسي فلسفه

كه هميشه جزئي و پـاره اسـت،    ي پديده را، »معنا«دهد؛ يكي حقيقت، نيچه تفسير و ارزشيابي را قرار مي
بخشـد  هـا را كليـت مـي   سازد و پـاره سلسه مراتب معاني را مشخص مي» ارزش«كند، ديگري تعيين مي

هرچند در آثار نيچه، اين ). 41، ص1378دلوز، (آنكه از كثرت آنها بكاهد يا كثرت آنها را از ميان بردارد  بي
كامالَ به يكـديگر قابـل تحويـل نيسـتند امـا از نـوعي رابطـة ديـالكتيكي         ) تفسير و ارزشيابي(دو وظيفه 

كنند و مانند كه توامان هدف واحدي را دنبال ميبه نظر نيچه، اين دو به يك جفت دست مي. برخوردارند 
و برتــرين فهــم نيســت؛ آن گونــه فهمــي كــه ادراك   هــدف اصــلي آنهــا چيــزي جــز ارائــة بــاالترين 

)understanding ( و ارزيابي)assessment (هر دو را دربر بگيرد.  
كند، هرچند از هم متمايزند، امـا نسـبت درونـي    يا مسائلي كه نيچه در اين آثار مطرح مي» مشكالت«

يـر مسـتقيم، بـر ديگـري     شود تا بحث نيچه دربارة هر يك، چـه مسـتقيم و چـه غ   آنها با هم موجب مي
چرخند؛ به عبـارت  مي» نقش و كيفيت زندگي انساني«تمامي اين مشكالت، حول محور . پرتوافكني كند



  19  يچه فيلسوف يا فيلسوف نيچهن  
 (Nietzsche's Philosophy or Nietzsche the Philosopher) 

  

از سـوي او  » مشـكالت «موجب طرح ايـن  » نقش و كيفيت زندگي انساني«ديگر، توجه اساسي نيچه به 
  .شد

فيلسوف در آنها از زواياي متفـاوت بـه   توان به منزلة تالشي دانست كه در واقع، آثار متأخر نيچه را مي
كند ديگري را تكميل مي نمايد؛ زوايايي كه هر كدام پردازد و آن را تبيين ميمسئله يا مشكلي اساسي مي

» انـدازباوري چشـم «در اينجاسـت كـه لـزوم    . شـود و اين خود مستلزم بررسي دوباره و ارزيـابي نـو مـي   
)perspectivism (   ــي ــن م ــه روش ــفة نيچ ــة    در فلس ــارش، جنب ــان آث ــود و در مي ــمندي«ش » روش
)methodological (اندازانـه  ارتباط اين رهيافت چشم. يابداش اهميت شاياني مياو در فهم كار فلسفي

هـاي اساسـي فلسـفة وي بـه شـمار      از ديگر ويژگـي  و تجربي تفكر فلسفي نيچه، » آزمايشي«با خصلت 
مالً موقتي و باز است؛ پايـان و نتيجـة آنچـه او دربـارة     كا» مشكالت«بحث و سخن نيچه دربارة . رود مي

مشكالت خاص، در هر يك از اين آثار، بايستي بگويد هرگز كامل و نهايي نيست؛ زيرا در همان حالي كه 
گيرد، مجال مشاهده و بررسي مجدد همواره وجـود دارد و در عـين حـال،    هاي بعدي صورت مي پژوهش
خواهد بگويد كه هيچ البته نيچه نمي. ر آنها پرتوافكني كند را نيز دربر گيردهايي كه شايد دوباره برهيافت

هاي تفسـيري و  آيد و لذا  تمامي تالشفهم حقيقي و درك صحيحي از راه چنين پژوهشي به دست نمي
اند بلكه خود بارها بر تمايز ميان موجه بودن و صحت عقايد و آراي گونـاگون بـا   ارزشيابي، عبث و بيهوده

هرچنـد  . تأكيد كـرده اسـت  ) »ارزش زندگي«با » ارزش حقيقت«يعني تمايز ميان (آنها » ارزش زندگي«
مندي توان متفكر و نويسندة نظامشيوة مذكور با روش متداول فلسفة سنتي سازگاري ندارد و نيچه را نمي

اش ر او و توجه ويژهدر آثا» وظايف«و » هاپرسش«، »مشكالت«به شمار آورد، اما با توجه به طرح مكرر 
 ,Schacht, 2001( ناميـد ) problem-thinker(» انـديش مسـئله «بدانها، مـي تـوان او را متفكـري    

pp.154-155.(  
 تـأمالت نابهنگـام  و  دربارة حقيقت و دروغ،، زايش تراژدينيچه در آثار دوران متقدم و متأخر خود ـ از  

. كنـد يا مشكالت نيازمند به بررسـي را مطـرح مـي   اش ـ مسائل  چنين گفت زرتشتگرفته تا آثار پس از 
از اين نظر استثنا به شـمار  ) حكمت شادان، و دمانسپيده ،انساني بسي انساني(اش هرچند آثار دورة مياني

گفتارهاي جديدي كه بعدها بر اين آثار افزود و نيز با بررسي دوبـارة آنهـا در كتـاب    اما او با پيش روند، مي
  .، اين كمبود را جبران كردنآنك انساديگرش 

توان به تفاوت اساسي و نيز تشابه كار نيچه با فلسفة سنتي و نيز نحوة برداشت او از مفهوم از اينجا مي
تـر فيلسـوفان بـه آنهـا     نيچه درصدد برآمد تـا سلسـلة مسـائل و مشـكالتي را كـه پـيش      . پي برد  فلسفه
فيلسوف نيچه، از نوعي ديگر اسـت و   نظرمسائل مورد . دهدپرداختند، كنار گذارد و مسير آنها را تغيير  مي

كنـد كـه او   هاي مكرر او به مشكالت يا مسـائل، ثابـت مـي   اشاره. هاي نو نيز بدانها پرداختبايد با شيوه
بلكـه حتـي تأكيـد     خواست فلسفه را به جاي بررسي مشكالت به كار يا اشتغال ديگري سـوق دهـد،   نمي
يا مباحث ) arguments( »داليل«باشد كه بتوانند با » مسائلي«وفان بايد تنها با كند كه سروكار فيلس مي

را كـه هماننـد   » مباحـث «اي از منطقي، مفهومي، و زباني به آنها بپردازند؛ هرچند خـود نيچـه مجموعـه   
 . كنداست ارائه مي» داليل«
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» مشـكل فلسـفي  « ظـور از مناگـر   يا مسائل، چه چيزهايي اسـت؟  » مشكالت«اما منظور نيچه از اين 
طرح و تنظـيم شـده    هاي معيني بوده و بر طبق الگوي مباحث مدرسي هايي است كه داراي پاسخپرسش 

توان براي نمونـه بـه وجـود    از اين گونه مسائل يا مشكالت مي. دهدباشد، نيچه به آن توجهي نشان نمي
از » بايـد «ماتقـدم، قابـل اسـتنتاج بـودن     واقعيت عالم خـارج، آزادي اراده، امكـان معرفـت تـأليفي      خدا، 

توجهي نيچه بـه مسـائل   علت بي. ، و ديگر مفاد مشترك ادبيات و متون فلسفة سنتي اشاره كرد»هست«
» مشـكالت «از نظر نيچـه،  . شان از وظايف حقيقي فلسفه استمذكور نه فقط نادرستي آنها بلكه انحراف

تـر را شـامل   هـاي متقاعدكننـده  هاي متداول و گسـترش راه واقعي شناسايي و ارزيابي تفاسير و ارزشيابي
وجدان شرير، ارادة  خواهي، هاي زاهدانه، كينآرمان: مانند» مشكالتي«از اين رو، در آثار خود به . شود مي

مذهب اصالت عقـل، و   اشكال گوناگون هنر، دين و اخالق، و صور مختلف رمانتيسم،  معطوف به حقيقت، 
  .دارد انگاري توجهنيست

اخالقيـات،   معرفـت،   حقيقـت،   تر از همه و در درجة اول، مشكالت يا مسائل هنر، علم، البته نيچه بيش
گاه در ذيل آنها بـه مسـائلي   كند و آنرا به طور كلي مطرح مي) وجود انساني(» نوع بشر كامل«ارزش، و  

» شـريف «و ) herd(» عـامي «انسانيت  عواطف و تغييرات آنها،  آگاهي و خودآگاهي، منطق، عقل،  : مانند
)higher(آورند كه از نظر او، اين موضوعات خود مسائلي را پديد مي. پردازد، و بسياري چيزهاي ديگر مي

اند؛ يعني همان دو كاري كه به نظر نيچـه اشـتغال و وظيفـة عمـدة     نيازمند تفسير مجدد و ارزيابي دوباره
در اينجا الزم است به اين مطلـب اشـاره شـود كـه     ). Schacht, 1999, p.156(رود فلسفه به شمار مي

شـيوة او بـراي   . انديش است، بلكه متفكـر مـورد انـديش نيـز هسـت     نيچه نه تنها متفكر مسئله يا مسئله
پرداختن به مسائل يا مشـكالت مـورد نظـرش، تأمـل و تمركـز بـر روي مـوارد گونـاگون اشـخاص يـا           

هـاي عينـي بـه آنهـا     شوند كـه نيچـه بـا شـيوه    طرح مسائلي مياين موارد، خود موجب . آمدهاست پيش
  .پردازد مي

) case study( »بررسي و مطالعة موردي«اش در آثار خود به البته نيچه از همان دوران نخست فكري
ها و صور مختلف هنري آنهـا،  مورد يوناني: كشديك نمونة  اوليه را پيش مي ، زايش تراژدي. توجه داشت
شـوپنهاور،   ديويـد اشـتراوس،    : هاي ديگري مانند مـوارد ، نمونهتأمالت نابهنگام. ورد سقراطو همچنين م

در دورة حيات متأخر نيچه نيز مـواردي از  . كندواگنر در بايروت، و شكل جديد تحقيق تاريخي را ارائه مي
فالطـون، كانـت، گوتـه،    مسيحيت، ا: خورد و مواردها، سقراط، واگنر، و شوپنهاور به چشم مييوناني : قبيل

پـس از  «و » پـيش از زرتشـت  «آثـار  . انـد هاي ديگر هم به آنها اضافه شدهرايش جديد، و نمونه ناپلئون، 
بـا ايـن تفـاوت كـه      انـد،  يـا مشـكالت پرداختـه   » مسـائل «، هر دو به شيوة مطالعة موردي بـه  »زرتشت
 ، وشامگاه بتـان  ،قضية واگنر ،دجال  ،قتبارشناسي اخالهاي موردي در آثار پس از زرتشت ـ مانند   بررسي

  .انداي انجام دادهها را در مقياس گستردهگونه بررسيـ اين فراسوي نيك و بد
اي در شـيوة فكـري و تفكـر فلسـفي     ، نقش عمده»موارد«و به عبارت ديگر طرح » موردي«مطالعات 

شيوة معمول و استراتژي غالـب نيچـه    ، در وهلة نخست. كندويژه در دوران نهايي تفكر او ايفا مينيچه به
كشـد و  را پيش مي» موردي«يا مسئله » مشكل«چنين است كه براي طرح يك  در آثار دوران متأخرش 
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گاه براي عنوان كردن و سخن گفتن پيرامون آن مشكل، مورد مذكور را همراه با موارد مربوطـة ديگـر   آن
شواهدي است كه نيچه جهت استحكام، » موارد«ي كه اين در واقع، گوي. بنددكند و به كار ميبررسي مي

تري اسـتفاده  يا مسائل عمده» مشكالت«استفهام، و تفسير بدانها نياز دارد و از آنها براي پرتو افكندن بر 
برعهـده  » مـوارد «نقش و وظيفة مهم ديگري كـه  . كنند، آنها را آشكار يا تبيين مي»موارد«نمايد كه مي

اند ـ برخوردار  از صيرورت ـ كه تأمالت انتزاعي فاقد آن » مشكالت«شوند تا ه باعث ميدارند اين است ك
  .اي واقعي با حيات و تجربة انساني دارنديا مسائل، رابطه» مشكالت«فهمانند كه اين باشند و به ما مي

د، زيـرا اساسـاَ   سـروكار دار » موارد«گونة ديگري ادعا كرد كه فلسفة نيچه به طوركلي با توان بهاما مي
شامل ساختن يا طرح مـوارد در موافقـت يـا مخالفـت بـا تفاسـير و        فلسفه بنا به تعريف و عملكرد نيچه، 

هاي انديشيدن و خـواه در  او، خواه هنگام مخالفت با برخي شيوه. هاي مختلف مطرح شده استيابيارزش
كننـده و  يا مالحظات تكذيب» موارد«صوص اما نه در خ. كنداستفاده مي» موارد«موافقت با آنها، از طرح 

اي را انكـار يـا اثبـات    مدعي نيست كه هيچ كدام به طوركامل بتوانند شـيوه  تأييدي، » موارد«نه راجع به 
نمايد و حتي بر اين بـاور اسـت كـه    ها و نتايج خود را به زبان آزمايشي و موقتي طرح مياو فرضيه. كنند

 ,Schacht, 1999(گذارنـد   تفاسير ديگر و تغييـرات بعـدي را بـاز مـي    مالحظات و موارد مذكور، امكان 
p.157.(  

اش را دائماَ از پديداري به پديدار ديگر، از برخي انواع انساني بـه انـواع ديگـر، و از    نيچه همچنين توجه
ه اي كـ در ابتدا شايد تصور شود اين شـيوه . دهدبعضي اوصاف كلي حيات انساني به بعضي ديگر تغيير مي

. شود تا مطالعة آثار او و استنتاج از آنها كاري بسيار دشوار به نظر آيدنيچه در پيش گرفته است، باعث مي
خواهد تعادل ما را از ميان ببرد و سعي او بر اين است كه ما را از شكل دادن به تفكري اما اساساَ نيچه مي
صنده است و نه يك كارگر يا زحمتكش، او بايد فيلسوف نيچه يك رق. باز دارد مند شود، كه ديرينه و نظام

مهارت حركت سريع از وضعي به وضع ديگر و لذا اجتناب از اينكه در يكي از آن حاالت يا اوضاع متوقف 
-رونده ـ پـس  پيش«از اين رو، سير انديشة فلسفه در نگاه نيچه نه تنها بايد . و منجمد شود را داشته باشد

عبـارات خـود   . باشـد ) Prospectively horizontal(» قي معطوف به آينـده اف«، كه بايد داراي »رونده
  :مؤيد اين مطلب است  تبارشناسي اخالقنيچه در كتاب 

نبايـد ناسـپاس باشـيم از اينكـه      وجوي شناخت اسـت،  اما از آنجا كه كار ما عبارت از جست
انـدازها و  چشـم گونه بـا واژگـون سـاختن سرسـختانة     هاي طوالني، اينمدت بينيم روح  مي

گونـه  اين: هاي متعارف آن هم از روي شيطنت و بيهودگي، برخود شوريده باشد ارزشگذاري
كار   سازي عقلمتفاوت ديدن از براي پرورش و آماده] خواست[يكباره متفاوت ديدن و ارادة 

و ايـن    اش برسـد ـ  »نگـري عينـي «روزي روزگـاري بـه    كـوچكي نيسـت، تـا آنكـه عقـل      
، كـه بـه   )كه حرفـي اسـت پـوچ و پـرت    (» نظرانهرا نه به معناي در نگاه بي »نگري عيني«

پـس، سـروران   ... معناي تواناييِ در چنگ داشتن حس دوستي و دشمني خويش بايد فهميد
از اين پس خود را بهتر بپاييم، در برابر آن افسانة خطرناك مفهومي ديرينـه كـه    ! امفيلسوف

هـاي  آورد؛ بپرهيـزيم از دام پديـد مـي  » زماندرد بيبيخواست فاعل شناسايي ناب بي«يك
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يعني از » شناسايي«؛ »چشم انداز ديدن و بس«، »عقل محض«هاي متناقضي مانند مفهوم
تري در باب يـك چيـز بـا مـا     هاي بيشو هر چه بگذاريم عاطفه. انداز شناختن و بسچشم

مـا از آن و  » دريافت«ايم و ادهتر، بر آن نهتر، چشمان گوناگونسخن بگويند، چشمان بيش
  ).III ،§ 12، تبارشناسي اخالق. (تر خواهد بودما بدان كامل» نگريعيني«

  نتيجه

با زنـدگي مـن   «هاست كه به قول خودش اي از آزمايشتفكر نيچه مساوي با سلسله هر چند به ظاهر، 
ي به اندازة نيچه كارش به جـاي  ، و شايد هيچ فيلسوف)1041 §، ارادة  معطوف به قدرت(» اندعجين شده

ويـژه در دوران  بـه  حاوي آزمايش و فرضيه نباشد، با اين حال، مجمـوع نظـرات و آراي او    قاعده و دستور 
در همين دوران بـود كـه او   . اي منجسم را پديد آورده استفلسفه حيات خالق و دهة آخر عمر پركارش، 

و ارادة معطـوف بـه    بزرگ شمردن حيـات،  : يش داد، مانندكارگيري مفاهيم و اصطالحات كليدي را افزابه
هـا،  ارزشـيابي ارزش  : انـد از قدرت، و مسائل محوري و اساسي مربوط به آن را نيز مطرح كرد كه عبـارت 

. وجـو نمـود  گونه كه بتوان جستآن  ، انسانيت قابل دستيابي و نهايتاَ شناخت ـ »نوع بشركامل« اخالقيات،  
اش از فلسفه برحسـب وظـايف   ه همين مسائل و مباحث بود كه نيچه به برداشت ويژهدر ضمن پرداختن ب

اصـطالح داراي  شكن و بـه گفتني است وظايف مذكور نه تنها بنيان. نائل گرديد دوگانة تفسير و ارزشيابي 
ريبي آنها اگر ظاهر تخ. نيز هستند» بنيادي«سازنده و داراي جنبة  تر از آن، اند بلكه، مهم»تخريبي«جنبة 

توان نظري منصفانه نسبت به فلسـفه و فيلسـوف   نمي شان ناديده گرفته شود، باعث شود كه جنبة سازنده
  . نيچه داشت

، كه او آن را در مقابل »زحمت فلسفي«اي كه مشتاق آيندة معدوم است چيزي جز فلسفه به نظر نيچه، 
و نه ديـدگاهي ماننـد مكتـب نوكـانتي را      يافتي او نه چنين ره. دهد، نيستقرار مي» تفكر فلسفي اصيل«

  -جز تعليق حكم ترسويانه و دسـتور كـف نفـس    چيزي نخواهد بود به«مكتبي كه به نظر او  پسنديد، نمي
يعنـي   -كنـد  نهد و با رنج و زحمت حق ورود خـويش را انكـار مـي    اي كه پاي از آستانه فراتر نمي فلسفه

  ).204 §، فراسوي نيك و بد(» در پايان كار، در حال جان كندن هاي خويش،  فلسفه در آخرين نفس

  ها نوشت پي

خود دربارة نيچه، كه اصل آن به زبان آلماني و در دو مجلد است و  گفتارهايهايدگر در مجموعة درس. 1
توسط ديويد فارل كرل در چهار مجلد به زبان انگليسي ترجمه شده، به تفصيل به اين موضوع پرداخته 

 .است
فيلسـوف  : نيچـه «اي تحت عنـوان  طلبد كه نگارنده در گفتار جداگانهاين ديدگاه، بحث مستقلي را مي. 2

 .بدان پرداخته و اميدوار است بتواند به زودي آن را به چاپ برساند» مدرنپست مدرن يا
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