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 جلسه  ي اول
  

هاي نو از دل  ام مامايي هستي كه كارت زادن انديشه   شنيده-  نيچه
هايي  هاي كهن است، و همانند مادرت كه مامايي چربدست بود، انديشه انديشه

درست . سازي ي جهان پندار متولد مي اند، در پهنه ناب را كه در خور زادن 
  ام؟  شنيده

ام كه منكر ايزداني  و تو نيز، شنيده. اي، بي كم و كاست  درست شنيده-  سقراط
ي  اي بزرگ ايزدي هستي كه تواناست انسان ناچيز را به مرتبه و مدعي شده

  ام؟ درست شنيده. ايزدان برساند، و سر آن داري كه چنين كني
اي، و شايد از اين ديدگاه من و تو به هم كم   كم و بيش درست شنيده-يچه  ن

مان از دو كان بس دور از هم است، و  هاي شباهت نيستيم، گرچه گوهر انديشه
مان گاه در دو امتداد  مان در تقابل رودررو با يكديگر، و راه هاي فكري قطب

ام به كيميا و اكسير  نيدهش. متنافر، و گاه در يك امتداد ولي در دو سوي مخالف
  .ايماني و ايزدان گوناگون را باور نداري اي بي و به هر معجزه

ليك به بشر تو نيز چندان باور ندارم و چنانش . اي  درست شنيده-  سقراط
بينم كه از او  هاي بسيار مي ها و ناراستي ها و كاستي ها و كژروي دچار گمراهي

كار مبتذل و  صفت تبه  نيمه دد برده-نيمه ديوابرمرد تو نيز به گمانم . نوميدم
  .هاي گوناگون ناتواني و ناداني رذلي بيش نيست، آلوده به گونه

هاي ديگر است كه رنج  ي همين موضوع و موضوع  براي گفتگو درباره-  نيچه
  سفر در درازناي زمان بر خود هموار كرده و از دو هزاره و چند سده گذشته،
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 تا رودررو با تو به گفتگو بپردازم و قدرت فناناپذير ابرمرد ام  به ديدارت آمده
  .خويش را به تو ثابت كنم

گزار و از  اي بس سپاس  از مشقتي كه براي گفتگو با من پذيرا شده-  سقراط
پذير نيست، بايد اقرار كنم كه من  ديدارت بس خوشنودم، و چون حقيقت كتمان
ي گفتار و كردار و رفتار ابرمرد  هم چون هزاران خردورز ديگر، سخت شيفته

فطرت پيش پا  ي پست ها، كوتوله دانم كه در دنياي غول ام و با آنكه مي تو شده
  .دانم چرا نسبت به او چنين احساسي دارم اي بيش نيست، ولي نمي افتاده
تو براي نخستين بار با . ساز سرشت فلسفه بودي تو دگرگون!  سقراط-  نيچه

تو جهان يگانه . راطبيعت انديشيدي و متافيزيك را ابداع كرديابزار انديشه به ف
را به دو جهان محسوس و معقول تفكيك كردي و توهم رويارويي بود و نمود 

حقيقت و "ي   ابداع تو بود و ايده"درست و نادرست"ي  انديشه. را بنيان نهادي
ي كه بايد از زندگي چيزي ساخت.  را، به روايت شاگردت، تو پديد آوردي"مجاز

به قضاوت گذاشته شود، به پيمانه درآيد و محدود گردد، و از انديشه ابزاري 
هاي واالتر، همچون حقيقت، ايزدي، متعالي،  ساختي و با آن به نام ارزش

هاي  هايي تقسيم كردي، و آن تكه پاره زيبايي، نيكي؛ زندگي را به تكه پاره
اي مرده بودند، با شيادي  يي از الشهها زندگي را كه ديگر زنده نبودند، بل پاره

بندي  به جاي زندگي واقعي جا زدي، اندازه گرفتي، سنجيدي، مقايسه و طبقه
.  سپردي"بود" به زنجير كشيدي و به گور "نمود"كردي، و در تنگناي تابوت 

در باب اين . هاي نابخشودني تو به حكمت بود ها بخشي از خيانت و اين
ها معترفي؟ پشيمان نيستي از اين همه خيانت؟  به آنگويي؟  ها چه مي خيانت

  شرمنده و سرافكنده چطور؟
 اگر جستجوي حقيقت را خيانت بداني، به اين خيانت معترفم؛ اما نه -  سقراط

  .از آن پشيمانم، نه شرمنده و سرافكنده
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؟ در جهان حقيقتي جز انسان وجود ندارد، و در انسان نيز ! كدام حقيقت-  نيچه
باقي همگي تفسيرهاي ما هستند . قتي نيست جز قدرت يا خواست قدرتمنديحقي

كنيم  هايي هستند كه در دنياي زبان و تفكر از آنچه حس مي ها، تأويل از واقعيت
  . داريم، و هيچ ربطي به دنياي برون از ذهن ندارد بيان مي
اش به گفتگو  ست كه خوش دارم با تو درباره  اين همان چيزي-  سقراط

  .هاي پنهان و آشكارش را با ياري تو جستجو كنم بپردازم و ضد و نقيض
هايت هستم به شرط آنكه راه سوفسطائيان در   آماده شنيدن برهان-  نيچه

پيش نگيري و كالم را بيش از حد نياز نپيچاني و گرفتار تنگناي خم و چم 
  .نگرداني
  .ي چنان كنم كه پسند خاطر تو افتد و تحسينم كن-  سقراط
  .گزارت خواهم بود اگر چنين باشد  اميدوارم كه چنين باشد و سپاس-  نيچه

ها  هاي ما از واقعيت ها حقيقتي ندارند و تأويل گويي مفهوم  تو مي-  سقراط
  نظرت را در نهايت ايجاز درست بيان كردم؟. هستند
ترين رسالت  از ديدگاه من بنيادي.  كم و بيش چنين است كه گفتي-  نيچه

هاست، و اين است آن رسالتي  دل به زبان آوردن و سنجيدن ارزش سفه ازفل
  .كه بايد به جاي رسالت كشف و شناخت حقيقت پذيرايش شود

   كه با آن چه كند؟-  سقراط
شمار معناي   كه با پذيرا شدن اين يك به امر تعيين معناهايي از بي-  نيچه

اي  ي از هم پاشيده پاره ناكل پارههايي از آن  گوناگون هر پديده بپردازد، و پاره
خواني، دريابد؛ و  ات، سرشت ماهوي چيزهايش مي را كه تو با سماجت سرشتي

ي از هم  با پذيرش آن يك، ارزش، درجه و جاي اين معناها را در زنجيره
هاي ناپيوسته را گرد هم آورد، بي آنكه  پاره ها بنماياند، و تكه ي ارزش گسسته

ها كاسته شود، يا آنكه بسياري را از ميان برداشته  دگي آناز بسياري و پراكن
  .باشد

پرسشي ساده به انتظار  و اينك صريح! اي   چه توضيح پيچيده-  سقراط
  . پاسخي ساده صريح
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  . بپرس-  نيچه
 وجود تو، جناب فردريك نيچه، حقيقتي در جهان بودهاست يا تأويلي -  سقراط

  در جهان معناها؟
كوشم بس ساده و به   اين پرسش دشوار است، ليك مي پاسخ به-  نيچه
طلب من  ي قدرت وجود من همانا اراده. ترين بيان ممكن پاسخت دهم موجز

  . ست از تمايل به توانايي مطلق است و اين اراده تأويلي
  طلب تو حقيقتي در جهان بودها دارد يا ندارد؟ ي قدرت  اين اراده-  سقراط
  .ها  دارد، اما نه در جهان بودها، بلكه در جهان تأويلترديد حقيقتي  بي-  نيچه

  ها كجاست؟  جهان تأويل-  سقراط
 .جايي نيست جز در ذهن من.  در ناكجا، زيرا مكاني ندارد-  نيچه

  درست است؟. ي تو تنها در ذهنت وجود دارد  پس اراده-  سقراط
  .شود گيرد و در كنشم جاري مي  از ذهنم سرچشمه مي-  نيچه
   در كجا وجود دارد؟-قراط  س

   وجود چيست؟-  نيچه
  .ست، همان بود است  وجود همان هستي-  سقراط
 من دنيايي به نام دنياي وجود يا بود، بيرون از ذهن خودم و تو -  نيچه
نه حقيقتي دارد و نه اگر داشته . ست شناسم، چون چنين دنيايي مجازي نمي

  .پذير است باشد شناخت
  ست؟ ياي بود مجازي چطور دن-  سقراط
 زيرا تأويلي از دنياي نمود است، و دنياي نمود خود تأويلي از دنياي -  نيچه

  .خواه اوست ي قدرت ذهني انسان است، و آن نيز تأويلي از اراده
  ها حقيقت ندارد؟ كدام از اين  و هيچ-  سقراط
  .كشاني، سقراط بست مي  تو بحث را به بن-  نيچه

  .  از پاسخ نگريزي و صريح و روشن پاسخ دهي قرار شد كه-  سقراط
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اما نخست تو حقيقت را برايم به روشني . به قولم وفادارم.  باشد-  نيچه
خواه سخن  ي قدرت ي حقيقت اراده تعريف كن و بگو چيست، تا آنگاه من درباره

  .بگويم
توان  مي. توان آن را بازتاب درست واقعيت دانست در ذهن آدمي  مي-  سقراط

  .گونه كه هست  را درك هر چيز دانست آنآن
  شود؟  درستي آن از كجا و چگونه مشخص مي-  نيچه

  .بخشد  با نيرويي كه عشق به حقيقت به عقل مي-  سقراط
گويي، اما حقيقتي كه مراد  تو از عشق به حقيقت سخن مي!  سقراط-  نيچه

كه دوستدار ماني  رحيم مي تو به موجودي دل. رساند تست به كسي گزندي نمي
  .آسايش خويشي

  . من دوستدار دانشم و دوستدار حقيقت-  سقراط
  گويي؟  از كدام حقيقت سخن مي-  نيچه

شود، و از   از حقيقت وجود آدمي كه همانا در خودشناسي متجلي مي-  سقراط
  .گردد هاي واال متبلور مي حقيقت تمناي آدمي كه همانا در ارزش

وانايي خويش در بار كشيدن و سنگيني بار زندگي  تو زندگي را بنابر ت-  نيچه
اند كه  هاي واالي تو همين بارهاي سنگيني  ارزش. سنجي را چشيدن مي

ست  نگري حماالني است، جهان نگري باركشان نگري تو جهان كشي، و جهان مي
 اند، در  هاي شن را، به گمان اينكه گوهرهاي حقيقت انتها دانه زاري بي كه در شن

ها را  افتند تا آن نهند و به راه مي كنند و بر دوش مي اي پاره انبار ميه كيسه
همچون پيشكشي گرانقدر به بارگاه ايزدان حقيقت برند و نثارشان كنند، غافل 

ها ارزشي دارند كه نثار ايزدي شوند، نه در درازناي راه،  از اين كه نه اين شن
هاي  تو پاره. ل پيشكش باشدماند كه قاب هاي پاره شني باقي مي در آن كيسه

آوري و اسير  شمار را گرد هم مي گوي كوچك ي نه زندگي سركش و انديشه
كني، و فسوسافسوس كه چيزي جز وهم نقد و شبح  بار خويش مي كوله

  .رساني آفرينندگي به منزل نمي
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ات را  داران دانش و بدگويي ات را از دوست جويي  پيش از اين هم عيب-  سقراط
  .گاه حقيقت شنيده بودم ندگان به سوي قبلهبه گرو
اين وصف حال حماالن حقيقت است، زيرا . جويي نيست  اين عيب-  نيچه
ي  چيز چون باربري با ذات آفرينندگي بيگانه و بر آن چونان وصله هيچ

 .ناهمرنگ نيست
   از نظر تو آفرينندگي در چيست؟-  سقراط
ساري، رهانيدن  باري، سبك  آفريدن همانا سبك كردن است، سبك-  نيچه

هاي  هاي دست و پا گير، و بيرون كشاندنش از تنگناي حلقه باري زندگي از گران
بر، و بال و پر  ي نفس زارهاي فروكشنده بند، و لجن سنگين زنجيرهاي پاي

  .بخشنده است هاي اوج پروازي بخشيدن به سبك
   و آفريننده؟-  سقراط
ست كه با پاهاي سبك، چست و چاالك، پا  زيسا  آفريننده همان قانون-  نيچه

  .رقصد به پاي آهنگ تندپوي قانون زيستن، مي
 افسوس كه پاهايم براي چنين رقص چست و چاالكي بس ناتوان و -  سقراط

گاه گامي از تو  كوشم تا هيچ كنان خواهم آمد، و مي اند، ولي همپايت، رقص پير 
! داران دانش گير بر دوست ي خردهجو و اينك پاسخ بده، اي عيب... پس نباشم

شناسي؟ آيا مالك تو برخاسته از ذهنيت  كدام معيار را براي نقد به رسميت مي
اي عيني نيز دارد كه بر مبناي آن من هم بتوانم آن را معيار خويش  تست يا پايه

  !جوي حقيقت گريز و اي حقيقت! ستيز سازم؟ پاسخ ده اي حكيم حكمت
هاي تو برخاسته از  انديشه. ست و قدرت زيستن گي معيار من زند-  نيچه
هايش  اگر كسي چون تو فاقد قدرت زيستن باشد انديشه. ي زيستن تست شيوه

اگر يكي چون من . گردد شود، و فرورونده و فروميرنده مي پست و پژمرده مي
شود، و  هايش واال و شاداب مي سرشار از قدرت زيستن باشد انديشه

  .ست ترين معيار نقد، سنجش نيروي زندگي دقيق. گردد  ميفراشونده و سرزنده
ست و هركس به ميزان خاصي  ها نيرويي ذهني  نيروي زندگي در آدم-  سقراط

  .از آن برخوردار است



 9  ي اول جلسه

  .اش متفاوت است  انديشه و داوري هركس نيز متناسب با نيروي زندگي-  نيچه
  ك رسيد؟توان به انديشه و داوري مشتر  پس چگونه مي-  سقراط
 بايد با قدرت زندگي داوري و انديشه را به ناتوانان و نابرخورداران از -  نيچه

بايد توانمندانِ . قدرت زندگي تحميل كرد، و بايد وادارشان كرد تا آن را بپذيرند
شان را بر  هاي پرتوان هاي نيرومند و سنجش ي زيستن، انديشه گستره
گران را مجبور به تسليم و پذيرش ي سنجش و داوري حاكم كنند و دي گستره
  .شان كنند هاي انديشه

هاي  مان را پيش ببري و درستي ايده خواهي گفتگوي گونه مي  پس اين-  سقراط
هاي مرا ثابت كني؟ از راه اقتدار و قهاريت؟ با ابزار  خود و نادرستي نظريه

  قهر؟
گوتر از من زور زورتر و كم ولي تو نيز چندان كم.  اگر بتوانم آري-  نيچه
زور، نه  ست بين دو حريف هم اي پس جاي نگراني نيست كه اين مبارزه. نيستي

  .نبرد حاكم و محكوم، يا پيكار قاهر و مقهور
داني،  كني و مرا هماورد خويش مي  حال كه به زورمندي اميدوارم مي-  سقراط

  .پس بستيز تا بستيزم
بين  ات را زير ذره ودشناسيي خ خواهم شيوه  پيش از هر چيز ديگر مي-  نيچه
  اجازه دارم؟. بگذارم

  .داني ام بشر را موجودي غير قابل شناخت مي شنيده.  با كمال ميل-  سقراط
اما اينك ... انبوهي ناتواني و ناچيزي توانايي: شناسم   بشر را خوب مي-  نيچه

ي مشهورت بگويم كه نشان  كننده ي اين رهنمايي گمراه بگذار سخني درباره
  .ست ترين بالهت بشري ي بزرگ دهنده

  كننده؟  كدام رهنمايي گمراه-  سقراط
  ".خود را بشناس" اندرز مشهور -  نيچه

  . اين اندرز از من نيست-  سقراط
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اي كه اين اندرز را بر سر در نيايشگاه دلفي  چنين وانموده. دانم  مي-  نيچه
زنم  اي بيش نيست، و حدس مي پايه ي بي كارانه اي، به گمانم ادعاي فريب خوانده

باف و  ي ذهن خيال هاي ساخته و پرداخته كه اين هم بايد يكي از آن توهم
  .گرفتار وهمت باشد

 اين فراخوان ايزدان به فرزانگي و حكمت است، نه ساخته و -  سقراط
  .ي ذهن من پرداخته
سوآل اين است كه آيا اين خودشناسي .  فرض كنيم حق با تست-  نيچه
  زگار و رهنمايي هم دارد؟آمو

هركس بايد خود رهنماي خويش باشد و با خودآموزي به آن .  نه-  سقراط
  .برسد
دانيم چيست، با  شناسيم و نمي توانيم چيزي را كه نمي  چگونه مي-  نيچه

  !دانيم در پي چه چيز بايد بگرديم جستجوي شخصي بيابيم؟ ما كه نمي
ر تاريكي به دنبال چيزي ناشناس گشتن رهنما د بي.  ايرادي بجاست-  سقراط

  .ثمر است تالشي بي
پذيري كه خودشناسي ممكن نيست؟ و تازه چه نيازي به آن   پس مي-  نيچه

است؟ بهتر نيست به جاي خودشناسي به قوي كردن خود بپردازي و در پرتو 
  قدرت خويش خود را بشناسي؟

  ؟! در پرتو قدرت-  سقراط
كند و در پرتو  درون را روشن مي. فكن استقدرت پرتو ا.  آري-  نيچه

  .توان خود را ديد و شناخت اش بهتر مي روشنايي
  . اين بحثي مفصل است كه بايد به طور مبسوط به آن پرداخت-  سقراط
توان آن را در اين فرمان كوتاه خالصه كرد، فرماني كه برابرنهاد   و مي-  نيچه

  .اندرز تست
   و آن فرمان چيست؟-  سقراط
  . خويشتن را از درون قوي كن تا خود را بشناسي-  نيچه
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توانش عملي كرد؟ انساني كه من  ولي چگونه مي. ست  فرمان جالبي-  سقراط
شناسم توان اجراي چنين فرماني را ندارد، چون بدون كسب دانايي و بدون  مي

تازه در صورت داشتن توان اجرايي . اتكا به حقيقت موجودي بس ناتوان است
تر شدنش  اجرا كردنش نيز قادر به خودشناسي نيست، چون متناسب با قويو 

هايش بيشتر ميدان خواهد داد و به ارضاي  ها و شهوت ها و هوس به ميل
ها خواهد پرداخت، در نتيجه بيشتر و بيشتر ناتوان خواهد شد، و از  افراطي آن

. ن خواهد داشتاينرو نه مجالي براي خودشناسي خواهد يافت، نه تواني براي آ
قدرت انسان را رها و توانا نخواهد ساخت بلكه هزاران بار بيشتر و بيشتر 
اسير و حقيرش خواهد ساخت و در تنگناهاي سخت خويش گرفتارش خواهد 

  .كرد
شناسي؟ انسان عصر  گويي؟ كدام انسان را مي  از كدام انسان سخن مي-  نيچه

  خويش يا انسان مطلق را؟
از اين عصر به آن . انسان موجودي مطلق است. طلق را انسان م-  سقراط

اش  ممكن است نمودش دگرگون شود، ولي بود وجودي. كند عصر تغيير نمي
  .تغييرناپذير است

پنداري؟ انسان موجوديتي تاريخي دارد كه در درازناي   چرا چنين مي-  نيچه
و بيش، زير شود، تا به آن حد كه پس از چند هزاره، كم  تاريخ بس دگرگون مي

  .گردد و رو مي
بيني دگرگوني در نمود  ها كه تو با چشم ظاهربينت مي  آن دگرگوني-  سقراط

  .ست دگرگوني اش بي گوهر سرشتي. ست نه گوهري است، نه در بود؛ عرَضي
 تو نيز همچون بسا فيلسوفان ديگر دچار اين اشتباه بزرگي كه انسان -  نيچه

ي زماني كوتاهي  اي، و چون در بازه  دادهات را اساس پژوهش قرار همدوره
اي، و دچار اين  ناپذيرش پنداشته اي، به ناحق دگرگون اش كرده بررسي اجمالي
اي كه  در نتيجه به اشتباه گمان كرده. اي كه وجودي مطلق دارد توهم باطل شده

انسان را نيز  اگر حقيقت انسان عصر خويش را بشناسي، حقيقت مطلق
  .اين اشتباه ناشي از ديد متافيزيكي تو به انسان و جهان استاي، و  شناخته
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  .ناشدني ست با موجوديت دگرگون ست ابدي، وجودي  انسان حقيقتي-  سقراط
از ديد شمايان انسان همچون حقيقتي ابدي و وجودي با .  آري-  نيچه

نمايد، و چونان  ناشدني بر فراز تاريخ و فارغ از آن مي موجوديت دگرگون
  .نمايد ري ترديدناپذير جلوه ميمعيا

  پنداري جز اين است؟  تو مي-  سقراط
گويي،  ي انسان مي به بيان ديگر، آنچه تو درباره. شك جز اين است  بي-  نيچه

هايي ناچيز و ظاهربينانه از انسان كم و بيش ابتدايي ناآگاه،  چيزي جز مشاهده
 موروثي شما كمبود حس تاريخي اشتباه. در دوراني بس محدود نيست

  .ست گرا فيلسوفان متافيزيك
انسان تاريخ را ساخته .  انسان فراتر از تاريخ و مستقل از آن است-  سقراط

  .نه تاريخ انسان را
اي از همفكرانت كار را به  حتا عده.  اشتباه دهشتناك تو در همين است-  نيچه

ي نوين و ها هاي نوين بشر را كه زير نفوذ دين اند كه نسل جايي رسانده
اند، چون شكل   سياسي معين پديد آمده- هاي ويژه يا رويدادهاي اجتماعي آيين

شما كوردالن . اند گيري پرداخته ثابت بشر در نظر گرفته، بر اين اساس به نتيجه
شود، و بشر نوين ديگر همان  توانيد بفهميد كه بشر دگرگون شده و مي نمي

  .بشر دوران شما نيست
به ظاهر چيزهايي در او دگرگون شده، سرشت نهادينش  اگر هم -  سقراط

  .دگرگوني باقي مانده بي
و اين نه تنها اشتباه تو بلكه اشتباه تمام آن .  سخت در اشتباهي-  نيچه

ي تمام  پردازي درباره نگر، به نظريه ست كه با ديدگاه متافيزيكي ثابت فيلسوفاني
 تكامل انساني، در دوراني بس تمام رويدادهاي بس مهم در. اند جهان پرداخته

. شناسيم كهن، يعني پيش از اين چهارهزار سالي رخ داده كه ما كم و بيش مي
  .ها بشر تغيير چنداني نكرده ست اگر بگوييم در اين هزاره چه اشتباه بزرگي

هايش كم و  ها و رانه ها، شهوت ها، انگيزه  اگر هم تغيير كرده، غريزه-  سقراط
  .اش دستخوش دگرگوني بنيادي نشده  و خلق و خويبيش ثابت مانده،
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 درست بر اساس همين فرض نادرست است كه شما فيلسوفان -  نيچه
هاي  هاي انسان دوران خويش را به تمام انسان ها و رانه گرا انگيزه متافيزيك

هاي  ها از واقعيت كنيد كه اين دهيد، و فرض مي ها تعميم مي تمام دوران
 مطلق انسان است، و بر اساس همين فرض واهي به اين ناپذير و دگرگوني

  .رسيد كه انسان مطلق است آميز باطل مي ي توهم نتيجه
هاي   هر فرض ديگري جز فرض وجود حقيقت مطلق انساني به نتيجه-  سقراط

  .شود آميزتر مي هاي بس توهم انجامد و منجر به حكم تر مي بس نادرست
 در فلسفه بر اين بنيان بنا شده كه انسان  كل ديدگاه متافيزيكي-  نيچه

چهارهزار سال اخير را در مقام انساني مطلق كه تا بوده همين بوده و تا هست 
هاي جهان، از جمله انسان، دگرگون  ولي تمام واقعيت. پندارد همين هست، مي

با اين حساب، ديگر واقعيت مطلقي وجود ندارد . شود و خواهد شد شده و مي
درست به همين دليل است كه . اشد، پس حقيقت ابدي هم نيستكه ابدي ب

  .ناپذير است ي تاريخي ضرورتي اجتناب امروزه پرداختن به فلسفه
هاي نمودي انسان اگر چه به ظاهر دستخوش دگرگوني   واقعيت-  سقراط

هاي زندگي فرق  ها و انگيزه رانه. شده، ولي حقيقت وجودي او ثابت مانده
ها،  ها و هوس ها، ميل ها و هيجان ها، عاطفه ها و شهوت ريزهغ. چنداني نكرده

ها، كم و بيش، بين من كه متعلق به بيست و شش سده پيشم  ها و گرايش كشش
هزاره پيش،  و تو كه از آنِ يكي دو سده پيشي، و انسان امروز و انسان چند ده

سان، ي خودخواهي بر تمام ما، به طرزي كم و بيش يك انگيزه. همسان است
طلبي بر تمام ما كم و بيش يكسان، مستبدانه  ي قدرت رانه. قهارانه حاكم است

طلبي و  ست، جاه حرص و آز و طمع و حسد، هميشگي و همگاني. فرماست حكم
راني تمام ما را كم و بيش يكسان اسير يوغ خويش كرده،  پرستي و شهوت مقام

شرارت، . راند ش به پيش ميي قهار خوي و چون بردگاني تسليم و رام، با اراده
كاري، در درازاي زندگي بشر كم و  گويي، فريب پست فطرتي، ديگرآزاري، دروغ

  جز اين است؟. بيش ثابت مانده
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هزاره پيش با انسان امروز از   اگر هم جز اين نباشد، باز انسان چند ده-  نيچه
  .نظر قابل مقايسه نيست هيچ

روي دو پا راه رفتنش، . ل مقايسه استاز بسا نظرها قاب.  چرا هست-  سقراط
هايش، و بسا  ها و خودخواهي كاري بودنش، تبه انديشيدنش، تابع غريزه 

ي  اش در مقام موجود زنده چيزهاي ديگرش كه برخاسته از ماهيت انساني
به . دگرگوني برجا مانده نخورده و بي هوشمند صاحب عقل و اراده است، دست

هايي  تفاوت مانده؛ كيفيت  تفاوت كرده، ولي كليت بيبيان ديگر، چيزهايي ناچيز
درست به همين دليل است كه من با ديد . دگرگون شده، ولي ماهيت فرقي نكرده

ي تو ديدي نمودنگرانه  نگرانه ديد تاريخ. وجه موافق نيستم ات به هيچ نگرانه تاريخ
توان  نها ميبا اين ديد ت. بين بين است نه كلي است نه بودنگرانه، ديدي جزئي

ها را مشاهده كرد، نه  توان كيفيت ها را، تنها مي ها را ديد، نه سرشت پديده
هاي شهوت و  اي و رانه تو هوادار غريزه. هاي گوهرين را ها و سرشت ماهيت

هاي احساسي  تو روش. هاي اخالق و فضيلت قدرت، من هوادار عقالنيتم و رانه
ي بر حكمت متعالي و تفكر محض را هاي منطقي متك ستايي، من اسلوب را مي

  .هاست ي من و تو در اين تفاوت بنيادي انديشه. ستايم مي
  ي علم چيست؟  و نظرت درباره-  نيچه

  .هاي جزئي ها و كيفيت ي پديده ست براي مشاهده  علم ابزاري-  سقراط
  ها نيز مفيد است؟  آيا براي درك كلي-  نيچه

ها در پس   ندارد، پس قادر به درك ثابتنگرانه زيرا ديد كلي.  نه-  سقراط
به بيان ديگر . ها نيست جا شونده ها در پس جابه ها، و ساكن گردنده دگرگون

  .تواند مطلقيت را ببيند و درك كند نمي
  . پس تو از مخالفان فرهنگ متعالي هستي-  نيچه

  ؟! فرهنگ متعالي ديگر چيست-  سقراط
هاي دقيق علمي را بيش  ي برآمده از روشهاي ناپيدا  فرهنگي كه حقيقت-  نيچه

ها و  ستايد كه ناشي از انسان اي مي كننده بختانه و خيره هاي نيك از اشتباه
  .هاي متافيزيك و هنر است دوره
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  ! جالب است-  سقراط
تمسخرآميز بر لبانت نقش بسته، گويي كه هيچ  بينم لبخند سردي نيم  مي-  نيچه

ي نخست را صاف  هاي گونه يابي، و حقيقت دو نميمعنا و مفهومي در تقابل اين 
ي دوم را، بس زيبا،  هاي دسته پنداري، و حقيقت و ساده، نوميدكننده مي

  .انگاري بختي مي كننده و حتا شايد همراه با نيك پرشكوه، خيره
  . چنين نيست-  سقراط
قش تمسخرآميز سردي كه بر لبانت ن و اين لبخند نيم.  چرا، چنين است-  نيچه

  .بسته به دليل غفلت تست
   غفلت از چي؟-  سقراط
كه آن فرهنگ متعالي كه منظور نظر من است يگانه راه   غفلت از اين-  نيچه

رسيدن به شناخت عميق و دقيق از انسان و جهان است، و تنها از اين راه است 
توان به موفقيت مشخص و مداوم، همراه با سختي كشيدن و جان كندن،  كه مي

بندي به آن را بايد كاري مردانه  راه شناخت واقعيت رسيد، و از اين رو پايدر 
  .ي دليري، سادگي، سختي و مرارت دانست و نشان دهنده

 چه هنگام نخبگان تو، آن فرزانگان فرهيخته، به مرتبت اين مردانگي -  سقراط
  خواهند رسيد؟

ي اين  ر، به مرتبه اندك اندك نه فقط نخبگان و زبدگان، بلكه نوع بش-  نيچه
مردانگي خواهد رسيد؛ به شرط آنكه به ستايش اين معرفت، استوار و پايدار، 

خو گيرد؛ و تمام ايمان به الهام و كسب معرفت و حقيقت از راه معجزه و  
  .كشف و شهود و كرامت را به فراموشي بسپرد

يك و  آنگاه ديگر كسي به ثبات و سكون نخواهد انديشيد و متافيز-  سقراط
ي  منطقش به كمال دود و نابود خواهد شد؟ و ديگر كسي به سرشت جاودانه

  جهان و ماهيت ابدي انسان فكر نخواهد كرد؟
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هاي قالبي كه معيارشان زيبايي و شكوه  گمان ستايشگران آن قالب  بي- نيچه
هاي ناپيدا و روح  هاي نخستين راه كه اندك اندك ستايش حقيقت است، در گام

هايي براي تمسخرش دارند، زيرا  شود، برهان ها چيره مي بر تمام گسترهعلمي 
هاي  ها را نيافته، يا انديشه ترين شكل شان توانايي ديدن اين ساده هنوز چشمان

شان نفوذ نكرده؛ به همين دليل، باز  پرورش يافته بر مبناي اين توانش به ذهن
پردازند، و چه ناگوار است و  هاي گذشته مي هيچ انديشيدني به تقليد شكل هم بي
  !اش باشد كند بدون آن كه دلبسته كار كه كسي مي آور آن كار نابه مالل

  ! بدا به حال همانديشان ما در آن دوران نيك بختي-  سقراط
ست سپري شده؛ و  ي تو و همانديشانت ديرگاهي  دوران انديشه-  نيچه
  .هايش، همگي و براي هميشه، باطل گرديده حكم
 چه خوش دوراني بود آن دوران زرين كه در پس نمودها به بودها -قراط  س
هاي سطحي و  اليه بين، در پسِ پنهان انديشيدند و با نگاهي دوربرد و درون مي

  !افكندند نما به ژرفاهاي حقيقت محض نظر مي هاي واقعيت بيروني پديده
قهرايي به سر  افسوس و دريغ ثمري ندارد، چه ديگر عمر آن دوران قه-  نيچه

اي جدي رودررو نشده بود، و  آمده، آن دوران منحط كه هرگز جان با انديشه
ي جوهرها  ي بودها و توهم درباره پردازي درباره ترين چيز برايش خيال جدي
  .بود

   اكنون ديگر چنين نيست؟-  سقراط
 اكنون دگرگوني به كمال رخ داده و آن جديت براي كشف يا بهتر است -  نيچه

  .هاي پست نيست بگويم اختراع بودها هيچ جز نمود فساد فرهنگ
  ؟!اي رخ داده  چگونه چنين رويداد فرخنده-  سقراط
وقفه  هاي ما نيز بي تر و احساس  هنر امروزين پيوسته هوشمندانه-  نيچه
آيند، با آنچه صد  ي مفهومي خوش شود، از اينرو داوري ما درباره تر مي ناب

اين چنين است كه نماهاي زندگي . وده، به كمال تفاوت داردسال پيش به روز ب
تر و  انديشي چون تو، تهي ما پيوسته سرشارتر و زيباتر، و از ديد متفكران كهن

  .شود تر مي زشت
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   دليلش چيست؟-  سقراط
 دليلش اين است كه شمايان ديگر قادر به ديدن گستردگي و ژرفاي -  نيچه

توانيد دريابيد كه   زيبايي دروني نيستيد، و نميي قلمرو پيوسته فزوني گيرنده
اين ديدگاه سرشار از معنا تا چه ميزان براي ما همچون زيباترين و 

  .ترين بناي بشري اهميت دارد باشكوه
هايي كه پرداختن به آنها در  محدوده  چگونه با پردازش به خرده-  سقراط

ژرفاي ديد برسيد؟ آيا توانيد به اين گستردگي و  دستور كار دانش است، مي
تواند ديدي  بين باشد يا به معنويت بينديشد؟ آيا مي تواند درون علم مي
بين داشته باشد؟ اگر چنين باشد، ديگر نامش علم نيست، حكمت است،  حقيقت

در ژرفنا دگرگوني نيست، ثبات است؛ حركت نيست، سكون . ست حكمت متعالي
  .كيفيت نيست، ماهيت است. است
ي آنچه تو  اي كه ممكن است حقيقت امر درست وارونه هيچ فكر نكرده -  نيچه

  پنداري باشد؟ مي
   چگونه؟-  سقراط
بيني، ممكن است   يعني آن ثبات و سكون و ماهيتي كه تو در ژرفا مي-  نيچه

تري داشته باشد كه آن ژرفاي در ديدرس تو، در برابرش سطحي  ژرفناي ژرف
ناي بس باطني پويه و دگرگوني و تغيير و ظاهري بيش نباشد؛ و در آن ژرف

هاي ادراك ديني، اخالقي و  تبديل اصل باشد؟ آيا احتمال ندارد كه حوزه
ايد، چيزهايي  گونه كه تو و همانديشانت به آن پرداخته شناسي، آن زيبايي
  هاي سطحي واقعيت نباشند؟ تر از اليه ژرف

  پنداري؟  تو چنين مي-  سقراط
گرا دوست دارند باور كنند كه   اين باورم كه فيلسوفان اخالق آري، و بر-  نيچه

رو كه فرض چنين فيلسوفاني  توان به كنه جهان پي برد، از آن با اين ديدگاه مي
ست كه در آن سكون و ثبات  هميشه بر اين است كه تنها آن چيزي اخالقي

  .اند  هاي اخالق توصيف و تفسيري از همين سكون و ثبات وجود دارد و قانون
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پندارند كه براي درك ماهيت   بنابراين آنان از ديدگاه اخالقي خويش چنين مي
هاي اخالقي متكي  هاي ثابت و ساكن، يعني به اصل نهان جهان بايد به اصل

اند  پندارند، بر اين گمان نادرست  ها مي بود، و چون خود را مجهز به اين اصل
توانند به كنه ماهيت جهان  بت ميهاي  ثا اصل ي ساكن جاودانه كه در سايه

  .برسند و آن را در ديدرس گيرند
ستيز و هوادار   و تو چون دشمن متافيزيكي اين چنين اخالق-  سقراط

ات نسبت به اخالق  توزي ات با متافيزيك ريشه در كين شرارتي؟ يا دشمني
  دارد؟
 به شدت و  من از هر ديدگاهي كه بخواهد چيزها را ثابت و ساكن ببيند-  نيچه

  .از ژرفاي جان بيزارم
   چرا؟-  سقراط
دانم، و چنين  ترين دروغ باطل مي  چون سكون و ثبات را سخيف-  نيچه

شمارم، و با تمام  ترين پستي مي ترين زشتي و زشت دروغي را معادل پست
اند يا  دهندگاني وقيح  وجود بر اين باورم كه باورمندان به اين دو اصل يا فريب

  .ني ابله؛ يا متظاهراني شياد اند، يا ظاهربيناني احمقخودفريبا
ي آنچه تو به آن باورمندي باشد؟   امكان ندارد حقيقت درست وارونه-  سقراط

گيرند،  يعني آنان كه ظاهر متحرك و متغيير را به جاي اصل تغيير و تحرك مي
هيت  كه هم ما-بينند و در پس اين ظاهر دروغين ثبات و سكون حقيقي را نمي

ي  مايه ي اخالق است، هم بن ي زندگي؛ هم ريشه جهان است، هم سرچشمه
  كار اند و متظاهر، يا خودفريب اند و ظاهربين؟  يا فريب- انسانيت
  . تو آزادي چنين بپنداري-  نيچه

  . تو نيز آزادي چنان بپنداري-  سقراط
  .يشماند ي خويش مي من نيز به شيوه.  پس تو به روش خود بينديش-  نيچه
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ها را   ايراد اساسي كار تو در اين است كه در پس ظاهرها باطن- سقراط
به بيان ديگر تو در پس نمودها به بودها، . كني بيني و حاشا مي بيني، يا مي نمي

يابي، و در  ها راه نمي ها، و در پس متغيرها به ثابت ها به ماهيت در پس كيفيت
گردي، يا  شوي و از راه به در مي مراه ميها گ آلود آن پسينگاه هاي مه تاريكي

  .كني يابي ولي كتمانش مي راه درست را مي
  پنداري؟  تو چنين مي-  نيچه

گيرد كه  و اين مشكل تو نيز به گمان من از اينجا سرچشمه مي.  آري-  سقراط
هاي دروغين، جهان حقيقي سرشار  در پس اين جهان مجازي لبريز از واقعيت

هاي  تو تنها آن چيزهايي را كه چشم. ستين را باور نداريهاي را از حقيقت
شناسانند، باور  هاي ظاهرشناست به تو مي نمايانند و حس ظاهربينت به تو مي

درست به همين دليل است كه از جهاني كه بر فراز اين جهان نمودين، . داري
ترين ژرفناهاي  همچون خورشيد درخشان نمايان، و در همان حال در ژرف

  .كني اي؛ و از اين رو انكارشان مي ريك آن پنهان است، دور افتادهتا
در حقيقت . شناسم، نه باور دارم هايي را نه مي چنان جهان.  حق با تست-  نيچه

اي بدفهمي واقعيت بوده، و  هايي، گونه از ديدگاه من باور به وجود چنين جهان
اهي خويش ناگزير به هايي دارد كه بشر بدوي، به سبب ناآگ ريشه در ناداني

  .هاي خام سرچشمه گرفته ها و گمان يعني از وهم. ها باورمند شده آن
  . بيشتر توضيح بده-  سقراط
  . اگر بردبار باشي و به دقت گوش كني، چنين خواهم كرد-  نيچه

  .كوشم چنين باشم  مي-  سقراط
هاي  ورهاندك و با گذشت د آميز بدوي، اندك هاي بالهت  و اين توهم-  نيچه

نشين شده و به صورت باتالق پرالي و لجن فاسد  تاريخي، رسوب كرده و ته
  .اي درآمده كه ذهنيت بشر را اسير خويش گردانده و آلوده كرده فروبلعنده
  . منتظر بياني گوياترم-  سقراط
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پنداشته كه از راه  هاي بس كهن ناآگاهانه چنين مي  بشر دوره-  نيچه
شود كه در پس دنياي مجازي،  يقي ديگري آشنا ميروياهايش با دنياي حق

  .فراتر از هر اوجي  يا فروتر از هر ژرفايي، قرار دارد
    سپس؟-  سقراط
  .ست هاي متافيزيكي ي تمام انديشه  همين موضوع سرچشمه-  نيچه

   چگونه؟-  سقراط
جز گونه كه بدون رويابيني هيچ دليلي براي باور به دنياهاي ديگري   اين-  نيچه

همين دنياي واقعي وجود نداشته و ندارد، حتا تفكيك انسان به تن و روان نيز 
پذيرش انسان به . ي رويا شكل گرفته ي همين باورهاي كهن درباره بر پايه

اي از پيكر و گوهر، يعني تمام باورهاي بشر به روح و  آميزه عنوان درهم
يزدان آسماني، ريشه در هاي روحي، حتا به احتمال زياد، باورمندي به ا محرك

چنين ايمان به زندگاني ديگري فراسوي هستي اين  همين رويابيني دارد؛ هم
از هزاران سال پيش، بشر دچار اين وهم نابجا بوده و تا امروز هم . جهاني

آيند، پس مردگان ساكنان جهاني  هست كه چون مردگان به خواب زندگان مي
و بر مبناي . ، پس جهاني ديگر استهستند، و چون آن جهان اين جهان نيست

ي نادرست رسيده كه در پس دنياي واقعي كه آن  اين گمان خطا، به اين نتيجه
را دنياي نمودي يا مجازي پنداشته، دنياي ديگري هست به نام دنياي باطني كه 

و متافيزيك از همين . در برابر دنياي ظاهري چون حقيقت است در برابر دروغ
ي حكمت متعالي شد، و ذهن  ي خام سرچشمه گرفت و سرمايهپندارهاي ابتداي

آلود خويش آلود كه هنوز كه هنوز است، پس از  بشر را چنان با گندناي لجن
  .ها، از اين آلودگي متعفن، رها نشده ها و هزاره سده

  بينيم؟  چرا رويا مي-  سقراط
هاي  عاليتهاي ذهني به هنگام خواب تداوم دارند و مغز ف  چون پويش-  نيچه

  .كند، گرچه به شكلي ديگر جاري خود را در زمان استراحت دنبال مي
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 امكان ندارد كه اين گفتگوي من و تو نيز كه اكنون در جريان است، -  سقراط
به هنگام خواب يكي از ما دو، يا هر دو، در حال رخ دادن باشد؟ امكان ندارد كه 

ي و رويدادها و موجودها و تمام آن چيزهابي كه ما به عنوان جهان واقع
شناسيم، همگي جز خواب و خيالي باطل بيش نباشند، و آنگاه  هايش مي پديده

مان باز شود و دريابيم كه تا  كه از اين خواب بيدار شويم تازه چشم بينش
ايم، و تمام آنچه ديده و شنيده و حس  برده كنون در دنياي رويا به سر مي

مان را فرا  ايم، و تمام آنچه پيرامون نچه انجام دادهايم، و تمام آ كرده و شناخته
  گرفته، خواب و خيالي باطل بيش نبوده و نيست؟

  .هرگز چنين فرض واهي سخيفي امكان واقعي بودن ندارد.  نه-  نيچه
  ست و هرگز امكان تحقق ندارد؟  يقين داري كه چنين فرضي واهي-  سقراط
  .يقين دارم.  آري-  نيچه

  اي؟ كجا و بر چه مبنايي به چنين يقيني رسيده از -  سقراط
ي  هاي روزمره هاي علمي، از جمله تجربه  بر مبناي دانش و آزمون-  نيچه
  .زندگي

شايد . ها را در دنياي رويا حس كرده باشي  شايد تمام اين تجربه-  سقراط
  .موجوديت تو چيزي نباشد جز موجوديت وجودي رويابين

  .رسيم ه جايي نمي با اين شايدها ب-  نيچه
  رسيم؟ ها به جايي مي  مگر بدون آن-  سقراط
  . شايد برسيم-  نيچه

گويي شايد  رسيم، پس چطور مي گويي با شايد به جايي نمي  مگر نمي-  سقراط
  برسيم؟
  . با واژگان بازي نكن-  نيچه

ها ديگران را دست   تو عمري با واژگان بازي كردي، و با اين بازيچه-  سقراط
شان  شان را وقيحانه ريشخند كردي و به ريش هاي جدي اختي و انديشهاند
قاه خنديدي، اينك چگونه است كه تاب يك بازي كوچولوي مرا با واژگان  قاه

  نداري؟
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مان سازنده باشد، بر بنيان دانش سخن بگو و  خواهي گفتگوي  اگر مي-  نيچه
الي و طنزپردازي هم دور و ور هز. هاي خود را به روش علمي بيان كن انديشه
  .جدي باش و شوخي و بازي را به مجال مناسبش واگذار. نگرد

   سازنده براي كي؟ براي من يا تو؟ يا شايد براي آيندگان؟-  سقراط
. ست كه اهل سنجش و داوري براي آن.  براي هركه گوش شنوا دارد-  نيچه

  .فرهيختگانبراي فرزانگان و . پژوهان براي انديشمندان و بخردان و دانش
ي جدلي آشنايم و با روش علمي تو چندان   من تنها با گفتگو به شيوه-  سقراط

  .آن را به من بياموز. آشنا نيستم
هاي مشخص و پاسخ  موضوع  روش علمي گفتگو يعني پرداختن به ريزه-  نيچه

  .دهد ها در برابر دو طرف گفتگو قرار مي هايي كه اين موضوع دادن به پرسش
   چگونه؟-  سقراط
 يا  "براي چه؟"معنايي چون  هاي كلي بي  از راه دوري گزيدن از پرسش-  نيچه

  "اي دارد؟ چه فايده"
   يعني چه؟-  سقراط
هاي مشخص دانش  ترين حوزه كه چون دانشمندان به كوچك  يعني اين-  نيچه

سان  بپردازيم و مسائل مطرح را به صورت عيني و علمي بررسي كنيم، نه آن
هايي  كنند و در برابر موضوع نما، چون حكمت و فلسفه، عمل مي ومي كليكه عل

كنند، همچون  هايي غيرعلمي مطرح مي دهند، پرسش كه در برابر خود قرار مي
هاست كه  جويي همين فايده. "كند؟ اي عايد مي چه نتيجه" يا  "اش چيست؟ فايده"

اش  رساني قابليت فايدهفلسفه را بيچاره كرده و چنانش زار و ناتوان كرده كه 
  .را تمام و كمال از بين برده

جويي  اي در بر نداشته باشد يا هدفي ويژه را پي  اگر شناخت فايده-  سقراط
  خورد؟ نكند پس چه ارزشي دارد و به چه دردي مي

  .اش قدرت بخشيدن به انسان است  تنها هدف و فايده-  نيچه
   براي چه منظوري؟-  سقراط
  .براي استيال بر طبيعت و جهان. چيرگي بر خود و ديگران براي -  نيچه
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براي چيرگي بر خود به خودشناسي .  با تو هم موافقم، هم نيستم-  سقراط
نياز هست، از اين جهت با تو موافقم؛ ولي از اين جهت كه بايد بشناسيم تا 

  .قدرت استيال بر ديگران به دست آوريم، با تو مخالفم
   تو در پي فايده رسانيدن هم هست يا نه؟ي  آيا فلسفه-  نيچه

  . به يقين هست-  سقراط
  خواهد بيشترين فايده را برساند؟  و آيا مي-  نيچه

  . آري-  سقراط
  هاي فراطبيعي؟ ي شناخت موضوع  فايده در حوزه-  نيچه

  . كم و بيش-  سقراط
  . بدبختي شما فيلسوفان درست در همين است-  نيچه

   در چيست؟-  سقراط
خواهيد بيشترين فايده را به فلسفه منسوب  كه ناخودآگاه مي  در اين- نيچه 

ي فراطبيعي بلندپروازانه به وجود  به همين دليل نيز اين همه مساله. كنيد
اهميت طبيعي در دل  هاي به ظاهر بي ايد، و اين همه هراس از راه حل آورده
ايد تا اهميت شناخت در  هايد، زيرا به طور ساختگي كوشيد انديشان افكنده ساده

آميز بزرگ جلوه دهيد، و همين روش  زندگي را بيش از حد الزم، و بس اغراق
. ي دانش و فلسفه شده هاي جداگانه تان سبب اصلي دشمني بين حوزه نادرست

هاي معنوي آن تا  فلسفه همچون هنر در پي آن است كه به كل زندگي و كنش
هاي زندگي و  ءي در دانش شناخت جزحد امكان ژرفا و اهميت ببخشد، ول

خواهد  اش هرچه مي هاي مادي آن است كه اهميت بنيادي دارد، نتيجه كنش
  .باشد

توانيم   اگر كل زندگي را بشناسيم، در پرتو اين شناخت، مي-  سقراط
ها و ژرفاهاي فراطبيعت را نشناسيم، چگونه  تا اوج. هايش را هم بشناسيم ءجز
  هاي طبيعت را بشناسيم؟ اوجتوانيم ژرفاها و  مي
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وقت هم  هيچ. گرا هميشه همين بوده پردازان فراطبيعت  روش شما وهم-  نيچه
راهان  و جالب اينكه تمام شما گم. تان تغييري ايجاد نشده در راه و روش

ايد، و آنچنان  بين بوده انديشاني سراپا خوش گرا، در اين حوزه خام فراطبيعت
دوارانه كه انگار در اين راه آسماني به بيشترين بيني امي سرشار از خوش

موفقيت در شناخت دست خواهيد يافت و بيشترين ستارگان كهكشان 
  .فراطبيعت را شكار خواهيد كرد

اگر اميد به كسب موفقيت نباشد هيچ تالشي .  بشر به اميد زنده است-  سقراط
  .ثمربخش نخواهد بود

يك شناخت جهان و  كدام"كه پرسيد  فلسفه زماني از دانش جدا شد -  نيچه
رسد؟  بختي جاودانه مي يك انسان به نيك سازد؟ و با كدام انسان را ممكن مي

توجه به طبيعت زميني يا توجه به فراطبيعت آسماني؟ توجه به بيرون يا 
  . و اين مهم در مكتب تو اتفاق افتاد"درون؟

همي را با مكتبم به ام كه چنين امر م  پس من فيلسوفي مهمي بوده-  سقراط
  !ام وجود آورده

ي  كننده راه گم:  فيلسوفي بس مهم با اين سه ويژگي بس درخشان-  نيچه
 به باتالق -رفت دانش ي راه پيش  سد كننده-هاي راستين رهروان راه انديشه

  .ي پويندگان و جويندگان و پژوهندگان اندازنده
   به باتالق اندازنده؟راه كننده؟ چرا سد كننده؟ چرا  چرا گم-  سقراط
بختي  بختي خيالي كه توهمي از نيك  چون براي رسيدن به آن نيك-  نيچه

واقعي بود مانع از پژوهش علمي شدي، و هنوز نيز پيروان راه و روشت 
  .كنند كارانه، چنين مي كارانه و خيانت كارانه، تبه فريب

كارانِ دشمن بشريت  كاران و خيانت كاران، تبه  پس مرگ بر ما فريب-  سقراط
  !اش رفت علمي و پيش
دانيد، و  تان خطوط طبيعت را حاصل دم و روح مي  شما با فراطبيعت-  نيچه

  .ست كه قديسان با كتاب مقدس كردند اين درست همان كاري
  !اي  چه كار ناپسنديده-  سقراط
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 به درك بس وااليي نياز است تا در طبيعت از همان روش -  نيچه
ها به كار  شناسان در تمام كتاب اي استفاده كنيم كه اكنون زبان گيرانه سخت

  .برند مي
   چه روشي؟-  سقراط
ولي تو معنايي . توان فهميد  روش ساده كردن هر آنچه از خط مي-  نيچه

 يك معناي - يك معناي پست زميني: گيري دوگانه براي هر واژه در نظر مي
 هم در بين بهترين فرهيختگان به همين دليل است كه هنوز. واالي آسماني

هاي تفسير  مانده شوند كه به پيروي از تو، در پي پس كساني ديده مي
اي پر رمز و راز جهان اند و در وراي طبيعت به فراطبيعت و در ژرفاي  استعاره

  .انديشند هاي حس و تجربه و دانش به كشف و شهود عرفاني مي يافته
ترين روش نباشد، چندان هم روش  ت روش ساده كردن تو اگر سخ-  سقراط

  .ترين كار است داني ساده كردن سخت طور كه مي زيرا همان. اي نيست ساده
  . حق با تست-  نيچه

ي كارايي و ثمربخشي اين روش هم جاي چون و چرا بسيار   درباره-  سقراط
  .است
  . شايد-  نيچه

  .ي دارد به هر حال درستي و امكان تحققش نياز به بحثي جد-  سقراط
  . با تو موافقم-  نيچه

  .ي بحث را به گفتگويي ديگر واگذاريم  پس اگر موافقي ادامه-  سقراط
هاي نارسِ  و تا گفتگويي ديگر بدرود اي ماماي نازاي انديشه.  موافقم-  نيچه

  ! نزاده مرده
  !ي گورزاد هاي مادرمرده  بدرود بر تو اي پدر هذيان-  سقراط

  
  
  



 

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

 جلسه  ي دوم
  

گونه كه از  ولي آن.  براي من دانايي ارجمندترين چيزهاست-  سقراط
  .آيد، انگار تو چندان به دانايي باور نداري هايت برمي انديشه
  . به دانايي بدگمانم و بيشتر از آن به عقل خودداناپندار-  نيچه

  توان زيست؟  بدون دانايي چگونه مي-  سقراط
هاي  هاي فراوان و مخاطره ست همراه با عارضه كي دانايي بيماري مهل-  نيچه

  .گوناگون
   دانايي؟-  سقراط
براي . كمال باشد دانايي ترسناك است، به ويژه اگر پيگيرانه و به.  آري-  نيچه

دانا بودن بايد دالور بود، ولي گاه دالورترين كسان هم كمتر دل آن چيزي را 
  .داند راستي مي دارد كه به

  .زاست دانايي شادي. ست ن همه دانايي بهتر از ناداني با اي-  سقراط
گونه كه در يكي از  بسا بيش از آن اندوه زاست، و آن.  نه هميشه-  نيچه
  .هاي مقدس آمده، در دانش بسيار اندوه بسيار است متن

  . با اين وجود دانش از ديدگاه تو بايد چيز خوبي باشد-  سقراط
   چرا؟-  نيچه

  .رو كه نامحدود كننده است  آفرين است از آن چون قدرت-  سقراط
. خواهيم بدانيم بسا چيزها را هرگز نمي. هميشه چنين نيست.  نه-  نيچه

  .گذارد خردمندي بر دانش نيز حد مي
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   و عقالنيت؟-  سقراط
  .ات، درد نقص در خلقت ست وحشتناك، درد ناطبيعي  عقالنيت دردي-  نيچه

  ن از آن رها شد؟توا چگونه مي!  اي واي-  سقراط
  . با زيستن در طبيعت-  نيچه

   در كدام طبيعت؟-  سقراط
  . طبيعت وحشي-  نيچه

  ؟! طبيعت وحشي-  سقراط
. صفت خوي دشمن طبيعت ديوانه. گسيخته طبيعت وحشيِ لگام.  آري-  نيچه

آدمي با زيستن در طبيعت وحشي بهتر از همه از درد ناطبيعي بودنش، از 
  .يابد هبود مياش، ب درد عقالنيت

 اگر آدمي در طبيعت وحشي زيست كند تنها خواهد ماند، و در -  سقراط
  .تنهايي ناچار دچار جنون خواهد شد

اين را ارستو گفته، . "بايد بود يا خدا براي تنها زيستن يا حيوان مي"  -  نيچه
  .ولي يادش رفته به مورد سوم اشاره كند

   مورد سوم كدام است؟-  سقراط
  . يا هر دو، يعني فيلسوف-  نيچه

آورد، هرچقدر هم  صفت خدايي   فيلسوف نيز تنهايي را تاب نمي-  سقراط
  .صفت باشد داشته باشد، يا هرچقدر هم حيوان

  .شود ي فلسفه رها مي  در تنهايي از زير بار درهم شكننده-  نيچه
  ست با بار فلسفه؟  مگر فيلسوف خري-  سقراط
. دار انگيز است و خري خنده خري اسف. تر است وش از خر نيز درازگ-  نيچه

. ست كه زير بار فلسفه در حال از پاي درآمدن است داستانش داستان خري
شود آن  تواند اين بار سنگين كمرشكن را بكشد، نه رويش مي هيهات كه نه مي

  .ست داستان فيلسوف چنين داستاني. را فروبيندازد
  ها؟ ها و انديشه ستي حمال بار ايده پس تو نيز چون ما خري ه-  سقراط
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هاي  ي غريزه راند، رانه ي قدرت به پيشم مي  من خري هستم كه رانه-  نيچه
اي واقعي و هدايت كننده؛ ولي شما خرهايي هستيد كه  برنده، رانه پيش
راند يا به  تان مي هايي موهومي چون حقيقت و گوهر نخستين ازليت پس رانه

  .ددار تان وامي درجا زدن
  انگيز چگونه قادر به زندگي بودي؟ ي وحشت  تو با اين انديشه-  سقراط
ات پاسخي داشته باشي، كم و بيش با هر  ي زندگي"اچر" اگر براي -  نيچه

  .سازي اي مي"چگونه"
ي زندگي يا در راستاي پاسخ يافتن براي "چرا" براي پاسخ دادن به -  سقراط

  فلسفه پرداخت؟آن، نبايد به عقالنيت رو آورد و به 
  .ي زندگي يافت "چرا"توان پاسخي براي  با عقالنيت نمي.  نه-  نيچه

  توان پاسخ يافت؟  پس چگونه مي-  سقراط
  . با انديشيدن، سنجيدن، داوري كردن-  نيچه

  توان انديشيد، سنجيد يا داوري كرد؟  بدون عقالنيت چگونه مي-  سقراط
  .تفاوت از زمين تا آسمان استورزي  ورزي و عقل  ميان انديشه-  نيچه

  ست؟  چه تفاوتي-  سقراط
ورزي يعني پذيرفتن چيزهاي عاقالنه، يعني پذيرفتن و حقيقت   عقل-  نيچه

ورزي در  ورزي يعني شك ولي انديشه. اند پنداشتن آنچه فرزانگان پيشين گفته
ي ها ترديد كردن در تمام داوري. نما دارند تمام آن چيزها كه نمودي عقالني

 و با نيروي خرد خويش از نو داوري كردن، -شان ترين  حتا فرزانه- پيشينيان
و دگرباره سنجيدن، نه با معيارهاي گذشته كه با معيارهاي نوين؛ معيارهايي 

  .كه تو را ياوري كند تا درست بينديشي
  تواني درست بينديشي؟  از كجا يقين داري كه مي-  سقراط
داوري كن . ام را نشانم بده ، نادرستي انديشهانديشم  اگر درست نمي-  نيچه

  .هايم را و خطاهايش را بر من بنما انديشه
  .كوشم چنين كنم  مي-  سقراط
  .دار كوششت كن  بكوش و مرا وام-  نيچه
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  .كوشم تا ياورت باشم  و با اين كار مي-  سقراط
يش ات خواهم بود، ولي پيش از آن بكوش تا ياور خو  قدردان ياوري-  نيچه
دوستي  اين نخستين اصل نوع. ياور خود باش تا همه ياورت باشند. باشي
  .است

   و اصل دوم؟-  سقراط
. شان مگذار سرپرست هاي خويش هرگز هراسان مباش و بي  از كرده-  نيچه

  .پشيماني ناپسنديده است
  . اين دروغي دورويه است-  سقراط
  ."استحقيقت هميشه يك رويه " مثل اين دروغ كه -  نيچه

   پس حقيقت چند رويه است؟-  سقراط
بيني، يكي را من؛ نه اين  يكي را تو مي. شمار تويه شمار رويه، و بي  بي-  نيچه

  .است، نه آن
  اش كرد؟  پس چگونه بايد داوري-  سقراط
  . با معيار قدرت-  نيچه

   چگونه؟-  سقراط
كه به   اينپس براي. ست  بر بنيان اين اصل كه حق هميشه با قوي-  نيچه

تر شوي بكوش تا از قدرت بيشتري برخوردار شوي، بكوش تا  حقيقت نزديك
  .خود را درگير فضيلت دروغين نكني

  ؟! فضيلت دروغين-  سقراط
خود را جايي درگير كن كه فضيلت دروغين به كار نيايد، چنان .  آري-  نيچه

ماند  تد يا سر پا مياف جايي كه آدمي در آن، همچون بندباز بر بلنداي بند، يا مي
  .برد يا راه به بيرون مي

  كدام از اين سه اتفاق نيفتاد؟  و اگر هيچ-  سقراط
  .كند سازي مي وقت شروع به سيستم  آن-  نيچه

  سازي مخالفي؟  و تو با سيستم-  سقراط
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سازان بدگمانم و از ايشان با تمام نفرتم روي   من به تمام سيستم-  نيچه
  .ست كرداري سازي خالف درست مخواست سيست. گردانم
   چرا؟-  سقراط
هاي زندگي را  نظمي كند بي ساز را مجبور مي  چون اين خواست، سيستم-  نيچه

خواند، به خود و  فداي نظم آن كند، و هرجا كه سيستمش با زندگي واقعي نمي
كارانه وانمود كند  جاها را يا الپوشاني كند يا فريب ديگران دروغ بگويد و آن

كار است،  گويي دغل ساز دروغ سيستم.  با سيستمش سازگار اندكه
  .اي قهار است زننده گول

   مگر زندگي خودش سيستم نيست؟-  سقراط
ست؛ زيرا بنيانش بر مبناي كشش  زندگي دشمن هرگونه سيستمي.  نه-  نيچه

  .آميز است نظميِ هرج و مرج به سوي بيشترين بي
   چطور؟-  سقراط
. ي درهم برهم است هاي درهم فروريزنده يايي آشفته از موج زندگي در-  نيچه

تنها . ست نظمي آيد ولي چون به ژرفايش بنگري غرق بي به نظر منظم مي
  .ست سيستمي سيستم حاكم بر زندگي سيستم بي

بينيم، از  دار كه در طبيعت و زندگي مي  پس اين همه هويت سيستم-  سقراط
  كجا آمده؟

دآگاه خوش دارد كه زندگي را سراپا نظم ببينيم، و چنين ي ناخو  اراده-  نيچه
  .كند وهمي را به ما القا يا وانمود مي

   چرا؟-  سقراط
نظمي  بي. پرور است و تنبل  چون دريافته كه ذهن فرزندان بشر تن-  نيچه

كوشد تا  براي اينكه خودش را راحت كند، مي. كند اش مي خسته و آشفته
ترين كار در زندگي اين است كه به خود بقبوالنيم  ادهو س. زندگي را ساده كند
  .همه چيز منظم است

  انگاري ماست؟  يعني منظم ديدن چيزها، نتيجه ساده-  سقراط
  . كم و بيش-  نيچه
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  شود؟  آيا اراده موفق به انجام چنين كاري مي-  سقراط
م  اگر هم نتواند خواست خود را در چيزها بنشاند، باز هم دست ك-  نيچه

  .نشاند ها مي معنايي را در آن
   يعني چه؟ چه معنايي؟-  سقراط
. اندركار است ها دست اي در آن اكنون اراده آورد كه هم  يعني ايمان مي-  نيچه
  .ي نظم يابي، و اين بنيان ايمان است اراده. ي منظم سازي اراده

  ست؟  اين چگونه ايماني-  سقراط
  .ايمان به ازليت و ابديت. نهايت يمان به بييعني ا...  ايمان به صفرها-  نيچه

  شود؟ نهايت زاده مي  از صفر چگونه بي-  سقراط
  . با جستجو-  نيچه

   جستجو براي چه؟-  سقراط
 جستجو براي ده برابر و صد برابر كردن خود، جستجو براي به -  نيچه
  .نهايت رسيدن، جستجو براي يافتن پيروان بي

  ها چه بايد كرد؟  اين هدف و براي رسيدن به-  سقراط
  . به دنبال صفرها بگرد-  نيچه

  اي هم رسيد؟ توان به نتيجه  آيا مي-  سقراط
  . بايد دل به دريا زد-  نيچه

   دشوار نيست؟-  سقراط
  . اول بار چرا-  نيچه

   و اين بار اول آيا تنها بار است؟-  سقراط
ها كه   بزند، و بار اول چهشود كه آدم تنها يك بار دل به دريا  كمتر مي-  نيچه
 فسوسافسوس كه -براي همين چه بسا بار ديگر دست به كار شود! كند نمي

  .كند اين بار چندان كاري نمي
   و اگر بكند؟-  سقراط
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و چقدر كم مايه . مايه به آن شادماني بس كم. رسد  به شادماني مي-  نيچه
وسيقي كه زندگي زندگي م بي. انبان و بس نواي يك ني! خواهد اين شادماني مي

  .خوانند كردند كه ايزدان نيز آواز مي ها گمان مي آلماني! نباشد
  .بار است  براي من شادي نيز اندوه-  سقراط
   و اندوه؟-  نيچه

  .زا  انديشه-  سقراط
  !ست آن انديشه كه از اندوه زايد اي ي فروتنانه  آه چه انديشه-  نيچه

ت، بر خالف حكمت تو كه اساسش س  اساس حكمت من فروتني-  سقراط
  .نخوت است

  اي؟ ي خود حلقه زده  به همين دليل است كه چونان كرم دور انديشه-  نيچه
  هاي من چه شباهتي به كرم دارند؟ ؟ انديشه! چرا چونان كرم-  سقراط
در . آيند روند و از خود فرامي در خود فرومي. لولند  توي خود مي-  نيچه

  .اند ور اند، و دور خود حلقه زده هباتالق متافيزيك غوط
  ؟!براي چه بايد دور خود حلقه زده باشند. فهمم  نمي-  سقراط
  . از فرط فروتني-  نيچه

  .تر سخن بگو  روشن-  سقراط
زند تا  دهد و دور خود حلقه مي  كرم زير پا رفته زيركي به خرج مي-  نيچه

  .ي فروتنياين به زبان اخالق يعن. مبادا دوباره زير پا برود
  !هاي تو  چه دشوار است پيگيري انديشه-  سقراط
داران  آوران پس از مرگ، از نام نام. آوران پس از مرگم  زيرا من از نام-  نيچه

فهمند يا اگر  ما را هرگز نمي: سر راست بگويم. شوند روزگار بدتر فهميده مي
  .ي اعتبار هميشگي ما  و اين است مايه-فهمند هم بفهمند بد مي

  ي تو؟ هاي حكيمانه  و انديشه-  سقراط
بايست از ايشان برتر شوم   و مي-هايم بودند كه از ايشان بر شدم  پله-  نيچه

ها به نادرست گمان  ولي آن. ها چست و چاالك به رقص درآيم تا در اوج
  .شان بنشينم آسايي بر روي خواهم براي تن كردند كه مي مي
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  .ال رفتي و باالتر و تو به گمان خود با-  سقراط
  .پندارم  چنين مي-  نيچه

  . آنقدر باال كه از حد انسان برگذشتي-  سقراط
  ام؟  چنين ادعايي كرده-  نيچه

با برگذشتن از اين حد، . اي انسان برگذشتن از حد انسان است  گفته-  سقراط
گيرد؟ آيا باز همچنان انسان باقي  رود و چه نامي مي به كدام سمت پيش مي

  شود؟ ماند يا موجودي ديگر مي مي
اي  شود كه از هر حد تعريف شده  انسان تازه از آنجا آغاز مي-  نيچه
تواند  ست و زنداني نمي هر ميزاني براي انسان تنگناي زنداني. رود فرامي

ست كه به كسوت انساني خويشتن را  نمايي جانور زنده  انسان باشد، بلكه مرده
  .ه داردگون اي آدم پوشانده و جلوه

رود؟ به   اين موجود با فراتررفتن از هر حدي به كدام سو پيش مي-  سقراط
  حد انسانيت؟ سمت بي

توان رفت، و نه چنين  نه به سمتش مي.  انسانيت ناكجايي بيش نيست-  نيچه
پرداز است يا وهم فكرهاي  هاي خيال خواب و خيال ذهن. سمتي وجود دارد

  .پرور اوهام
  رود؟ دام سمت پيش مي پس به ك-  سقراط
به سمت كسب قدرتي كه .  به سمت تحقق بخشيدن به حقيقت وجودش-  نيچه
ست كه از قدرت به كمال  انسان حقيقي ابرمردي. كند ها را ممكن مي محال
  .رسد و كمالش قدرت به كمال رسيدنش است مي

    مگر انسان حقيقتي هم دارد؟-  سقراط
  تي نداشته باشد؟چطور ممكن است حقيق.  بله-  نيچه

  شناسي؟   تو حقيقت وجودت را مي-  سقراط
هاست كه تنها  شناسم همايندي از تأويل  آنچه من از حقيقت وجودم مي-  نيچه

  .ست شدني معنايي بيان در ساختاري درون
  پذير چي؟   شناخت-  سقراط
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پذير يا  پذير است، ولي اين شناخت تعريف  تنها براي خودم شناخت-  نيچه
  .شدني نيست نبيا

كني وجودت  شناسي؟ از كجا يقين پيدا مي  با چه ابزاري آن را مي-  سقراط
  حقيقتي دارد؟

دكارت گفت . چون خواهان قدرتم پس هستم.  با كششم به سوي قدرت-  نيچه
اي براي  انديشم پس هستم، ولي درست آن بود كه بگويد چون اراده چون مي

  .كسب قدرت دارم پس هستم
پنداري كه وجودت حقيقتي  شايد به خطا مي. كني  شايد اشتباه مي-  سقراط

گونه كه در  آيا امكان ندارد كه اين پندارت توهمي بيش نباشد، همان. دارد
پنداري؟ و  انديشي حقيقي مي بيني يا مي گردي و آنچه مي روياها اسير وهم مي

 نيز وهم هايت ها و خصوصيت ها و صفت اگر تو وهمي بيش نيستي آيا حالت
اند؟ آيا اندوه يا شادي تو نيز وهم است؟ آيا گرسنگي و تشنگي تو نيز وهم 
است؟ آيا نيازت به نفس كشيدن و خوابيدن نيز وهم است؟ اگر چنين است، اين 

به خود بگو . بار كه گرسنه و تشنه شدي، نه چيزي بخور نه چيزي بنوش
توان با تأويلي  نياي معناها، و ميهايي اند در د ها تأويل ها وهم اند، بگو اين اين

تواني  تواني چنين كني؟ مي مي. ها بست شان گرفت و چشم بر آن ديگر ناديده
معنايي؟  ست در عالم درون نفس نكشي به اين دليل كه نفس كشيدن نيز تأويلي

  .تواني نميري؟ هان؟ پاسخ بده مي
ي كالم را چنين  وقتي دهانه. يكي بگو، يكي بشنو.  اينقدر تند نرو-  نيچه

كني و پشت سر هم چندين و چند پرسش رديف  دارانه رها مي ناخويشتن
داني كه  گردد، و نيك مي آلود مي ي بحث آشفته و تاالب گفتگو گل كني، بركه مي

ي چي بحث  داشتيم درباره. آلود كاري بس آسان است ماهي گرفتن از آب گل
  كرديم؟ مي

  .  حقيقت وجود آدمي-  سقراط
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گفتم كه آدمي وجودي حقيقي دارد، ولي نه در جهان بودها كه در .  بله-يچه  ن
اگر هم جز در جهان غريزه در جهان ديگري . ها ها و كشش دنياي گرايش

تنها جهاني كه در آن . وجود داشته باشد شناخت و تعريفش ناممكن است
ها و  ها، دنياي انگيزه ها و كشش ست جهان گرايش وجود آدمي واقعي

در اين جهان .  است- هاي قدرتمند ي تاخت و تاز رانه  اين گستره-ها ريزهغ
تمام حقيقتي كه . توان وجود واقعي آدمي را شناخت و تعريف كرد است كه مي

و در اين حد . توانيم در ذهن داشته باشيم در اين حد است ما از انسان مي
ها و  ها و گرايش است كه ميل به قدرت براي تحقق بخشيدن به كشش

در همين حوزه است كه . گردد يابد و آدمي نامحدود مي ها معنا مي خواهش
زند و با كنش  شود كه دست به كنش مي جا شروع مي آدمي تعريفش از آن

سپس از حد خود . سازد كند و هم خود و هم جهان را دگرگون مي تغيير مي
در .  راشناسد جز مرز قدرت شود و هيچ مرزي را به رسميت نمي خارج مي

. شود از هر مرز ديگري بگذرد تالش براي گذر از اين مرز است كه قادر مي
در چنين . ام انسان برگذشتن از حد انسان است براي همين است كه گفته

هاي انساني، رويدادهاي  ها و پويش ست كه آرام آرام، همراه با جنبش دنيايي
  .رسند هاي نرم فرامي بزرگ زندگي با گام

  .اند   در آن هنگام كه جهان و ساكنانش در خواب ناهشياري غرقه -  سقراط
چون جهان و ساكنانش در خواب ناهشياري غرقه .  درست است-  نيچه
درست در آن . رسد هاي نرم فرامي شوند، زمان رويدادهاي بزرگ با گام مي

شناسد و به  هاي خويشتن را مي هنگام كه ابرمرد قدرت حقيقي انگيزه
آنگاه است كه تالش اين ابرحكيم بزرگ كه . برد توانايي خود پي ميكرانگي  بي

هاي گورزادي چون تو ندارد، متوجه تعريف خود، نه  هيچ سنخيتي با كوتوله
مند، وجودي  مند بلكه در مقام موجودي انگيزه در مقام موجودي هستي

شود و خويشتن را در برهم كنش با  پايان دروني، مي هاي بي صاحب كشش
  . كند هاي واقعي با ساير موجودها تعريف مي  بستان-ران و در بدهديگ
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داند كه  كند به خطرناك زيستن، چون نيك مي و در آن هنگام است كه آغاز مي
  .ترين لذت زندگي لذت خطرناك زيستن است بزرگ
 و لذتي بس لذيذتر از آن، لذت از خطر زندگي آفريدن است با كشتن -  سقراط

  .خطرهاي زيستن
ميرد و  با كشتن خطرهاي زيستن زندگي نيز مي. اين را باور ندارم.  نه- نيچه 

در اين دنيا همه چيز . بخشي وجود ندارد در دنياي ساكن مردگان چيز لذت
داني  و نيك مي. كدر و راكد است، جهان مردگان جهان ايست است و سكوت

  .كه زندگي با مردم دشوار است، چون سكوت دشوار است
پندارند تنها كساني اند كه  ي آنان كه مي  به ويژه در غوغاي كر كننده-  سقراط

  .حق دارند سخن بگويند
تر است، براي سخن  آن كه قوي.  اين حق را با قدرت بايد به دست آورد-  نيچه

تر  ي سخنان قوي تر، بايد هميشه شنونده تر است و آن كه ضعيف گفتن محق
گوي مطلق باشد كه  حق دارد سخنابرمرد از آن جهت . از خويش باشد

تواند به  كه مي و آن. مرد است و بزرگ بودن يعني جهت فكري دادن بزرگ
ها را جاري كند، محق است براي سخن گفتن و جهت  ها جهت دهد و آن انديشه

  .ها دادن به ايده
روي  ها الزم است به جاي جهت فكري دادن، راه پس  گاهي وقت-  سقراط

در چنين وضعيتي بزرگ بودن يعني . ي نادرست را بستگرا فكرهاي واپس
 .راه شده را تغيير دادن و تصحيح كردن جهت فكرهاي گم

هاي ما،  ها، چه كرده  به هرحال، هر چيزي كه بزرگ باشد، چه نوشته-  نيچه
  .خيزد درنگ به مقابله با صاحب خود بر مي چون به پايان برسد بي

هاي بزرگ نيز، خود، در پايان نوشتارها  ردهها و ك  و صاحبان نوشته-  سقراط
  .خيزند درنگ به مقابله با آفريدگان خود برمي و كردارهاي خويش، بي

درد پيوسته در صدد يافتن .   و كانون بنيادي درد درست همين جاست-  نيچه
نگرد، حال آن كه  كند و به پس مي اش به پيش حركت مي هاي وجودي علت

  .كوشد تا همان جا كه هست باقي بماند رد ميخوشي بي آنكه واپس بنگ



 38  گفتگوي فلسفي بين سقراط و نيچه

ترين   ماندن در هستن بدون بازنگريستن چگونه بودن، خود مهلك-  سقراط
  .درد است

گاه در هستن نماندم، هماره  ترين افتخار من اين است كه هيچ  و بزرگ-  نيچه
نگري نكردم جز براي بازپروري خود، و در اين  روي بودم و پس در حال پيش

هاي  ترين بت ام تا ترا كه يكي از مقدس اينك نيز آمده. ام ها شكسته  بس بتراه
  .هايي درهم بشكنم نامقدس و يكي از توخالي ترين طبل

از سرگذشتت كم و بيش خبر دارم، و از آن سه گام بزرگي . دانم  مي-  سقراط
. و گام اول بر احترام خود افزودن بوده. اي كه در راستاي پويايي برداشته

در خود هر آنچه شايان احترام است . فرمان بردن و بيش از ديگران آموختن
  .ها را با يكديگر به ستيزه واداشتن گرد آوردن و آن

در اين ترديدي داري؟ به دوش گرفتم هر آنچه . ام چنين كرده.  آري-  نيچه
جسارت را در خود پروردم و درك اقتضاي . سنگين است، در اين گام نخست

ها قهارانه پيروز  هاي كوچك و پست جنگيدم و بر آن بر ضد تمايل. رازمانه 
  .شدم

كني؟ چون اي چه بسا در نبردي دچار   پيروز شدي يا چنين فكر مي-  سقراط
پنداريم كه پيروز ميدان نبرد ايم، حال  شويم و به عبث مي توهم پيروزي مي

  .اي سرافكنده بيش نيستيم آنكه شكست خورده
. با نيروي سترگ دريادلي و عشق. پيروزمندي تمام عيار. وز شدم پير-  نيچه

گشايي  داني تنها با نيروي عشق است كه بشر جهان طور كه مي زيرا همان
  .كند مي

دشوارتر از آن گشودن . گشايي كار چندان دشواري نيست  جهان-  سقراط
  .ي جان است هاي كور و درهم تنيده گره
  .ام هاي پسين گشوده مها را نيز در گا  آن-  نيچه

كوشيدي بر  هاي كوچك پست، اي كاش مي  و به جاي چيرگي بر حس-  سقراط
  .ات چيره شوي هاي شديد دروني تمام گرايش

  .ها، جز دو گرايش  بر تمام گرايش-  نيچه
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  ؟  كدام دو گرايش-  سقراط
  . گرايش به قدرت و قهاريت-  نيچه

   منظوري؟  قدرت براي چي؟ قهاريت به چه-  سقراط
براي رام كردن تمام .  براي فرمان راندن بر بردگان درون و برون-  نيچه

  .ها ها و پست براي نابود كردن پستي. نيروهاي سركش هستي
گذاري؟ مگر در نخستين گام عشق به او را   مگر به انسان احترام نمي-  سقراط

  اي؟ در خود نپرورده
گذارم و عشق به او را در   احترام مي درست به همين دليل كه به انسان-  نيچه

درست به . فطرتان را نابود كنم صفتان و پست خواهم برده ام، مي خود پروده
و درست به . هاي پست را از بيخ و بن براندازم خواهم خصلت همين دليل مي

كه جا براي بالندگي  براي آن. همين دليل است كه به قدرت نيازمندم
هاي هرز را  ي سرزنده باز شود، بايد علف بندهسروهاي آزاد رشد يا سهي
كار به باغباني توانمند با پرتوان بيلي پوالدين نياز  و براي اين. كن كرد ريشه

. حاصل مزاحم هاي بي زدايي و نابودگرداني علف است كه توانا باشد به هرزه
هاي آنان كه اخالق  و من آن باغبان توانايم، توانا به از بين بردن ايده

فطرتي، فروتني، تسليم و  دهند و آدمي را به پست پرور را ترويج مي ردهب
  !حكيم نما صفت چون تو اي فطرتاني كرم خوانند، پست خمودگي فرومي

  .ايم   انگار به گام دوم رسيده-  سقراط
  .ي رسيدن به آن ايم  در آستانه-  نيچه

ن به هدف، جا كه براي رسيد به آن. ي پرورش جنگجو  به مرحله-  سقراط
گري تند و تيز، و هرگونه گستاخي جسورانه مجاز است، به  هرگونه پرخاش

گاه كه  جا كه احترام گذاشتن يعني دل محترمان را شكستن، حتا آن آن
  .دلبستگي بسيار محترم است

  .ي بيابان به دوره. ي جان آزاد و آزادي جان  به دوره-  نيچه
كردن و با قدرت تمام، سنگدالنه، بر سر  و چكش نقد را قهارانه بلند -  سقراط

  .اند فرو كوبيدن اي و شمرده هر آنچه تاكنون محترم شمرده
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ي آرمان   يا به بيان ديگر آرماني كردن هرآنچه تا كنون در حوزه-  نيچه
محترم شمردن هرآنچه تاكنون به آن احترام گذاشته . ارج شناخته شده بي

ها، به  ها، نه گفتن به دلبستگي گذاري شآزمايشي براي وارون كردن ارز. نشده
  .ي رهايي و چيرگي دوره. هرآنچه تاكنون ارجمند شمرده شده

شود؟ اين  اي حاصل مي   از اين همه نه گفتن و نابود كردن چه بهره-  سقراط
رساند؟ مگر نه اين است كه  شكني و هنجارستيزي ترا به كجا مي همه ارزش

كند كه در آن غرقه در  اني چنان برهوت ميچنين روشي هستي را بر تو بياب
  شوي؟ زار انزوا مدفون مي تنهايي در ريگ

ات نكردند؟ مگر   مگر تو سرنوشتي جز اين داشتي؟ مگر محاكمه-  نيچه
وادارت نكردند به نوشيدن شوكران مرگبار و جان باختن ناچار؟ اين 

بردگي را هايي كه اخالق  هاي آزاد است، جان سرنوشت ناگزير تمام جان
شان رانده و  رحمانه از سوي همان بردگان و اخالق بردگي كنند، بي تحقير مي

اين سرنوشت شوم . مانند شوند و در بيابان تنهايي مطرود مي منزوي مي
صفت  فطرت و دون هاي آزاد واالمنش در اين كنام بردگان پست جان

  .زنجيردوست است
از اين نظر چقدر ما . ن نداشتممن نيز سرنوشتي جز اي.  راست است-  سقراط

هاي رايج زمانه را به يك پول سياه هم  هر دو ارزش! دو به هم شبيه ايم
هر دو هنجارشكن . ايم شان خنديده شان كرده و به ريش ايم، مسخره نخريده
و . پرستي دشمن ايم و با بت شكن بوده هر دو بت. افكن ايم و شالوده بوده

 شدن و مطرود گشتن از سوي دشمنان سرنوشت شوم ما نيز جز محكوم
  .پرستان و بندگان هنجارهاي پست نادرست نبوده مان، بت هميشگي

  .كند  ولي بين من و تو چند فرق مهم است كه ما را از هم متمايز مي-  نيچه
  هايي بين ما هست؟  چه فرق-  سقراط
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زرگي ي فلسفه براي خودت بت ب خانه  نخست اين كه تو اينك در بت-  نيچه
هاي نسبت داده شده به تو  اي كه از انديشه اي و پرستندگاني پيدا كرده شده

ها را بر سر پويندگان و جويندگان  اند، آن چماق و پتك و گرز درست كرده
افزارها نوآوران و  كوشند با اين جنگ كوبند، و مي ها مي ارزش حقيقي حقيقت

و من . ند و سركوب گردانندنفسان ميدان انديشه را از ميدان به در كن تازه
افزارها را بسنجم و ببينم عيار اين  درست براي اينكه قدرت ضربت اين جنگ

ي فلسفه چه ميزان، و قدرت و صالبتش چقدر است، به  خانه بت عيار بت
  .ام ديدارت آمده

ست كه بردگان  اي اين بازي مسخره. گناهم  من در اين ماجرا بي-  سقراط
ترين دشمن  هايي كه خود بزرگ كنند و از ايده ي آزاد ميها فكري با انديشه

هاي آزاد نهالين را كه  سازند، و آن انديشه نما مي هاي مقدس پرستي اند، بت بت
كنند، سخت و خشك  كن مي رحمانه ريشه بايد شكوفا و بارور گردند، بي

كنند تا با نيروي درهم  سازند، و تبديل به چماق و پتك و گرز مي مي
. ي نوجوي نوپو را نابود گردانند و از پويايي باز دارند شان هر انديشه دهكوبن

نظر دارند، از  فطرتان كه جاني محقر و ديدي تنگ به اين ترتيب بردگان و پست
گيرند، آن هم انتقامي بس  هاي آزاد انتقام مي ها و انديشه صاحبان جان

  .ت ممكندالنه و دهشتناك، به بدترين شكل و پليدترين صور سنگ
  . كند  وجه تمايز ديگري نيز ما را از هم متمايز مي-  نيچه

   چه وجه تمايزي؟-  سقراط
گويي كه انگار  داني ولي چنان سخن مي گويي چيزي نمي  تو هميشه مي-  نيچه

و در اين روش تو . داني و عقل كل و داناي مطلقي كمال مي همه چيز را به
كه  تو با گفتن اين. ه كم از شيادي نيستنوعي تزوير رياكارانه وجود دارد ك

انگيزي،  شان را بر مي ترحم. كني داني، حريفانت را خلع سالح مي چيزي نمي
كني در برابرت با تمام نيرو وارد ميدان نبرد نشوند، به اين  وادارشان مي

  چاره فرود وار بر سر آن كبوتران بي سپس عقاب. كني ترتيب غافلگيرشان مي
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زنند و تقال   غافلگير شدگان را، در حاليكه مذبوحانه دست و پا ميآيي و آن  مي
  .كني ات شكار مي ناپذير انديشه هاي مقاومت كنند تا خود را برهانند، با پنجه مي

  ؟!كنم  من چنين مي-  سقراط
فريبي،  شكارهاي خود را با ترفندي ماهرانه مي. كني  آري تو چنين مي-  نيچه

هاي  كشي، و به غرقاب انديشه ي خود مي و ايدهمزورانه به سوي خواست 
. من ولي نه. كارانه است كني؛ و اين فروتني تو بس دغل شان مي محقرت پرتاب

دانم، اگر نه  كشم كه بسا چيزها مي رك و راست، با صداقتي سرفراز فرياد مي
و بر بسا چيزها با هشياري سرشتي و خودآموزي . همه چيز را

دانم، اين است  ترين چيزهايي كه مي و يكي از مهم. ام كوشانه آگاه شده سخت
اند،  شان پي برده پندارند به حقيقت دانند و مي كه بيشتر آنچه انديشمندان ما مي

يا خطا و وهم اند، يا مجاز و دروغ؛ و نه اعتمادپذير اند، نه ارزش چنداني 
ن بشنوند، سان كه همگا من آنقدر شهامت دارم كه با صدايي رسا، آن. ندارند

بگويم كه بخش اصلي باورهاي رايج را دروغ و فريب تشكيل داده و آن بخش 
مانده نيز حقيقت مطلق و خالص نيست، بلكه نسبي و درآميخته با  فرعي باقي

  .اين تفاوت دوم من و تو. ناخالصي بسيار است
 اندازهاي فلسفه است، مان به چشم  يك تفاوت بنيادي ما در طرز نگاه-  سقراط

هاي اساسي آن  مان به پرسش و تفاوت بنيادي ديگرمان در طرز پاسخ دادن
  .است
هايي ياوه و پوچ اند،  هاي فلسفي، پرسش  من بر اين باورم كه پرسش-  نيچه

كني، با اين وجود مدعي  پاسخ اند؛ ولي تو با اينكه تظاهر به ناداني مي چون بي
  .داني ها را مي هستي كه پاسخ اين پرسش

  .ها بودم  من در جستجوي يافتن پاسخ اين پرسش-اط  سقر
 رواني - زيستي- اجتماعي-هاي تاريخي  و من در جستجوي سرچشمه-  نيچه

  .ها اين پرسش
  .ها فرازميني اند  از ديدگاه من اين پرسش-  سقراط
  . از ديدگاه من زميني و حتا زيرزميني اند-  نيچه
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هاي  هاي مسلم و حقيقت ا به اصله  من براي يافتن پاسخ اين پرسش-  سقراط
  .ام بديهي متوسل شده

  . و اشتباه مسلم تو همين بوده-  نيچه
   چرا؟-  سقراط
هاي فلسفي در درازناي اين يكي دو هزاره كه بشر   چون پرسش-  نيچه

هايش را بر كاغذ  هايش را داشته و توانسته پرسش توانايي نوشتن انديشه
اكنون نيز، كم و بيش، از هر جنبه كه  و همبنگارد، كم و بيش ثابت مانده 

  ي چيست؟ بنگري همان شكل دو هزار سال پيش را دارد، و اين نشان دهنده
  . تو خود بگو-  سقراط
ي اين حقيقت است كه هيچ پاسخي تاكنون، چه پاسخ تو و   نشان دهنده-  نيچه

نكرده، و گوي ديگر، ذهن پرسان انديشمندان را قانع  چه پاسخ فيلسوفان پاسخ
دهد كه  و اين خود به روشني نشان مي. اند پاسخ مانده ها كماكان بي پرسش
  .اند ي محكمي نداشته هاي بديهي تو پايه هاي مسلم و حقيقت اصل

   يعني چه؟-  سقراط
پرسند چگونه ممكن است چيزي از ضد خويش،   يعني هنوز هم مي-  نيچه

تفاوتي  منطقي، بي ، منطق از بيخردي، زندگي از مرگ براي نمونه، خرد از بي
  از ميل شديد، ايثار از خودخواهي و درست از نادرست پديد آمده باشد؟

  .راستي هم چنين پيدايشي ناممكن است  به-  سقراط
ها  ي متافيزيكي تو و پيروانت، تاكنون به اين شيوه به اين پرسش  فلسفه-  نيچه

نه انكار كرده، و در پاسخ داده كه پيدايش يكي از ديگري را سرسختا
اي معجزه آفرين  ها، ناچار به پذيرش سرچشمه گويي به اين پرسش پاسخ

خود  وجود خودبه"شده، و آن را سر راست از كنه وجودي موهومي به نام  
  . خلق كرده"موجود
   تو چنين وجودي را باور نداري؟-  سقراط
ي  ساخته و پرداختههاي  اين هم يكي از آن موهوم.  نه كه باور ندارم-  نيچه
  .پرست است پرداز و خرافه هاي عليل و بيمارِ خيال ذهن
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  دهي؟  پس تو چگونه اين تضادها را توضيح مي-  سقراط
آموزد  اين فلسفه به من مي.  انتقادي باورمندم-ي تاريخي  من به فلسفه-  نيچه

ي  انتقاد-كه هر مورد خاص از اين تضادها را جداگانه، و با ديدي تاريخي
  .بررسي كنم

   و روش بررسي؟-  سقراط
  .پژوهش بر مبناي دستاوردهاي دانش. ي علمي نگرانه  روش جزئي-  نيچه

   و نتيجه؟-  سقراط
تضاد ساخته و . وجه تضادي وجود ندارد كه به هيچ  نتيجه اين-  نيچه

يعني در اصل اين باورهاي متافيزيكي اند كه با . ي متافيزيك است پرداخته
ي تضاد اند،  هاي هستي، به خطا القا كننده ادرست رويكرد به پديدهي ن شيوه

گونه تضادي،  ها بنگريم، به هيچ در صورتي كه هرگاه با ديد درست به پديده
  .خوريم گوييد، برنمي گونه كه تو و پيروانت مي آن

  ي نهايي؟  و نتيجه-  سقراط
اين شيوه نگرش كه بنيان اين روش رويكرد نادرست، و مبناي   اين-  نيچه

  .نااستوار است
   چطور؟-  سقراط
نگرانه بپژوهيم به اين  هاي بشري را ژرف  براي نمونه هرگاه نگرش-  نيچه

بنياني وجود ندارد، به همين  ي بي رسيم كه هيچ نگرش ناخودخواهانه نتيجه مي
غرض وجود ندارد؛ و هر نگرشي برخاسته از بنياني  دليل نگرش بي

ست كه در آن عنصرهاي بنيادين  يعني حاصل تبخيريخودخواهانه است، 
رسند كه  گيرند، و بخارگون به چنان اوجي مي آلود به خود مي مادي، حالتي مه

ي  ولي ديدن سرچشمه. شوند كنند، و اثيري و معنوي مي نمود آسماني پيدا مي
ويژه اگر عينك سياه متافيزيك بر چشم  زميني آنها كاري بس دشوار است، به

تنها با نگرشي دقيق . يم، هرگز قادر نخواهيم بود اين هويت زميني را ببينيمبزن
  .نما پي ببريم هاي زميني چيزهاي آسماني توانيم به سرچشمه مي
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 انتقادي تو، -ي تاريخي  چه دليلي براي اين تبخير داري؟ آيا فلسفه-  سقراط
ن رنگ و كوشي به آ نوعي ديگر از متافيزيك دگرديسي يافته نيست كه مي

  لعاب زميني بزني و آن را علمي جلوه دهي؟
  .نهايت بيزارم از متافيزيك بي.  نه-  نيچه

هاي فلسفي ديگران   شايد از متافيزيك بيزار نباشي، بلكه از روش-  سقراط
  .بيزار باشي

   به چه دليل؟-  نيچه
پنداري  ورزانه، يا خودبرحق  شايد به دليل همان خودخواهي غرض-  سقراط

و شايد روش فلسفي تو كه مدعي هستي بر بنيان تاريخ و علم . آميزت وتنخ
  .دار بيش نباشد و نقد است، روشي نقاب

  ؟!دار  نقاب-  نيچه
روشي كه متافيزيك فلسفي خود را در پس نقابي . دار نقاب.  آري-  سقراط
كارانه  كوشد تا با اين تقلب دغل پوشاند، و مي علمي مي نما و شبه تاريخي

  چنين نيست؟. اش را پنهان كند ماي حقيقيسي
من . دورم من از هرگونه متافيزيكي بيزار و به. سخت در اشتباهي.  نه-  نيچه

آميزي با دانش، به سطح  كوشم تا فلسفه را از راه درهم هوادار دانشم، و مي
  .حكمت ارتقا بخشم

يد  يا شا- با اين حساب تو حكمت فلسفي را تا سطح علم شيمي-  سقراط
  .كني  ساده مي-كيمياگري

  .كنم چرا نه؟ ساده نيز نه كه دشوار مي.  كيمياگري نه، ولي شيمي آري-  نيچه
   چرا شيمي؟ و چرا دشوار؟-  سقراط
ها   چون آنچه ما نيازمند آن ايم و در وضع موجود هريك از دانش-  نيچه
ني، هاي اخالقي، دي ها و احساس توانيم به آن برسيم، شيمي انگاره مي

ست كه ما در برهم كنش خرد و  هايي شناسي و خالصه تمام آن كنش زيبايي
  .كنيم كالن فرهنگ و جامعه، و حتا در تنهايي خويش، حس مي

  رساند؟ و چه دستاوردي دارد؟  اين شيمي ما را به كجا مي-  سقراط
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براي نمونه، چه .   دستاوردش درهم شكننده و زير و رو كننده است-  نيچه
هاي پرشكوه   شد اگر حاصلش آن باشد كه دريابيم، تمام رنگخواهد

  تابلوهاي متعالي از موادي پست و حقير مايه گرفته؟
  چنين؟ هاي واالي رنگارنگ نيز هم ها و آرمان ها و انديشه  و ايده-  سقراط
  . آري-  نيچه

   و اخالق و آيين و حكمت متعالي؟-  سقراط
هايي را دوست دارند زياد   كه چنين بررسيو آيا تعداد كساني...  آري-  نيچه
  است؟
  .نگر كوردل بينان است، يا به تعداد دوبينان كج  به تعداد وارون-  سقراط
هاي تاريخ ببينند، و با ديدش   يا به تعداد آنان كه خوش دارند با چشم-  نيچه

  .بسنجند و داوري كنند
  . چندان دشواري نيستنگري نهادن كار بيني خود نام تاريخي  بر كج-  سقراط
تواني چنين بپنداري، زيرا تو نيز چون بيشتر فيلسوفان راه گم   مي-  نيچه

ي  هاي مربوط به سرچشمه ي آني كه تسليم افسون موضوع كرده، شيفته
ولي آيا نبايد بشريت خويش را به فراموشي . هاي آن شوي حيات و بنيان

  ود حس كرد؟سپرد تا بتوان اين گرايش متضاد را در درون خ
ولي با فراموش كردن بشريت خود، انديشيدن را . توان چنين كرد  مي-  سقراط

تو چنين . و در نتيجه انسان حيواني بيش نخواهد بود. نيز بايد فراموش كرد
  خواهي؟ مي

. ترين حيوان قوي. حيواني قدرتمند:  بدون خواست من چنين است-  نيچه
  .راند ي قدرت به پيشش مي حيواني كه رانه

راستي سر آن داري كه از انسان حيواني بسازي كه سر در   آيا به-  سقراط
  آخور قدرت دارد؟

  راستي بيش از حيوان است؟ راستي جز اين است؟ آيا انسان به  آيا به-  نيچه
اش چه؟  دوستي و زيباپسندي  پس وجدانش چه؟ خردش چه؟ فضيلت-  سقراط

  اش چه؟ قدرت آفرينندگي



 47  دومي  جلسه

هاي  و بسا علف. هاي رنگارنگ همان آخور اند ها كه گفتي علف  اين تمام-  نيچه
  .پندارد رنگارنگ ديگرش، ايمانش، باورهايش، و هرآنچه حقيقتش مي

  . و متافيزيك-  سقراط
ست مسموم  ترين علف است ولي علفي خوراك  متافيزيك گرچه خوش-  نيچه

  .ست مدهوش سازنده كننده، مخدري
ي تو با اين دنيا  توزانه اي كه ممكن است دشمني كين  هيچ فكر كرده-  سقراط

  بيهوده باشد، و چنين دنيايي به واقع وجود داشته باشد؟
و با تو همنظرم كه ممكن است . ام به اين موضوع هم انديشيده.  چرا-  نيچه

توان وجود چنين دنيايي را به  در حقيقت نمي. چنين دنيايي وجود داشته باشد
ها را با چشمي انساني، بر  ولي چون ما تمام موضوع. مردطور مطلق محال ش

توانيم سر را از تن خود  بينيم، و نمي اي انساني، از آنِ سري انساني مي چهره
جدا كنيم، و تن ما بر پاهايي قرار دارند كه بر زمين تكيه دارند و بدون اتكا بر 

قدر هم رفيع و زمين قادر به حركت نيستند، به همين دليل هرچيز آسماني، هر
اي خاكي جاري  اي زميني دارد و از سرچشمه فراسوي دسترس، ناچار ريشه

متافيزيك هم يكي از . ها رفته شده، يا چنان فوران يافته كه به اوج آسمان
ي انسان جاري شده، خوراكي  و هرچيز زميني كه از سرچشمه. هاست همين

، و آخور انسان آخور بوده براي تن يا روانش، در حقيقت علف آخورش بوده
  .قدرت است

  اگر دنياي متافيزيك وجود داشته باشد، چي؟:  پرسش من اين است-  سقراط
كمال علمي، ولي هرآنچه تاكنون فرض  ست به  پرسش تو پرسشي-  نيچه

انگيز و  ها پرارزش، پرابهت، باشكوه، هراس وجود اين دنيا را براي ما انسان
در تمام اين تقالهاي .  و خودفريبي نداشتهبس جذاب ساخته؛ برآمدي جز وهم

مذبوحانه، به بدترين روش، كوشش شده تا از ديگران يا به ديگران ايمان 
ولي انسان به . در حقيقت آموزش ايمان بنيان متافيزيك است. بياموزند

انديشيدن بيش از هرچيز ديگري نياز دارد، زيرا هواي انساني زيستن 
  نقد كردن پذير نيست، و   امكان نقد كردن ن بدون  و انديشيد انديشيدن است،
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به همين دليل حتا اگر دنياي متافيزيك وجود داشته باشد، .  يعني ايمان نداشتن
اي ندارد، همان بهتر كه  چون به آن نيازي نداريم و چون براي ما فايده

به مرا : ي چنين دنيايي بايد گفت درباره. اش بگيريم و از خيرش بگذريم ناديده
  !خير تو اميد نيست، شر مرسان

ورز و نقاد   پس چون پذيرش چنين دنيايي مخالف انسانيت انديشه-  سقراط
  افكني؟ زني، يا دورش مي گيري و دورش مي تست، آن را ناديده مي

هاي  بختي، تندرستي و زندگي خويش را از توهم توانيم خوش  مگر مي-  نيچه
  وريم؟دست آ برخاسته از چنين دنيايي به

   چرا نتوانيم؟-  سقراط
توان گفت، جز اين كه  چيز نمي ي اين دنيا هيچ توانيم، زيرا درباره  نمي-  نيچه

ولي اگر هم وجود . شايد وجود داشته باشد، شايد هم وجود نداشته باشد
توان دسترسي داشت، نه  داشته باشد چنان دوردست است كه نه به آن مي

  .اي محسوس برقرار كرد ان با آن رابطهتو توان دركش كرد، نه مي مي
  ست كه نبودش بهتر از بودش است؟  پس دنيايي-  سقراط
  .ترين دنياي ممكن است حتا شايد منفي.  آري-  نيچه

   چرا؟-  سقراط
شود كه   چون اگر وجود چنين دنيايي اثبات شود، تازه مشخص مي-  نيچه

 درست به بيهودگي ترين شناخت، آگاهي از وجود همين دنياست، بيهوده
  .ي شيميايي آب، براي ناخدايي كه در دريا گرفتار توفاني مرگبار است تجزيه
حقيقت   و اگر اين دنيا با تمام بيهودگي و منفي بودنش، تنها دنياي به-  سقراط

  موجود باشد، چي؟
موجودي دل  حقيقت كه به چنين دنياي به  در اين صورت بدا به حال آن-  نيچه

موجود را دور  كه اين دنيا به حقيقت د، و خوشا به حال آنكن خوش مي
  .كند اندازد، و به دنياي واقعيِ در حقيقت ناموجود قناعت مي مي
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ي  ولي اگر موافق باشي ادامه.  در اين باره بايد بسيار گفت و شنفت- سقراط
زيرا . بحث را به فرصت ديگري واگذاريم و تا ديداري ديگر بدرود بگوييم

ي آنچه تاكنون  دارم مجالي بيابم تا در خلوت خويش به انديشه دربارهخوش 
  .گفته شد بپردازم

شكني كه روزگار از سر  پس تا ديداري ديگر بدرود اي بت.  موافقم-  نيچه
لوحت، به دست همان بردگاني كه خواهان  تمسخر به دست هواداران ساده

  . طبلي توخالي ساختشان از بند بردگي بودي، از تو بتي مضحك و آزادي
كه سرنوشتي كم و بيش همسان آنچه بر سر من آمد،    بدرود اي آن-  سقراط
   .اي نه چندان دور، چشم به راه تست در آينده
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آميز مرا با زباني تند و تيز    تو فن ديالكتيك يا گفتگوي مجادله-  سقراط
  چرا؟. اي ايگان تحقير و تمسخرش كردهاي و به عنوان فن فروم نكوهيده
. شمارم  زيرا از اين فن حقير تو با تمام وجود بيزارم و آن را خوار مي-  نيچه

با فن جدل ذوقي واال از ميدان . گرايد گري مي با تو ذوق يوناني به جدل
پيش از تو در جمع . گردند شود و فرومايگان پست فرادست مي درمي به

گري را چندان خوش نداشتند، و آن را رفتاري نكوهيده   جدلآبرومندان واالتبار
انداخت و رسوا  شان دست مي ها را با نشان دادن ناداني شمردند، زيرا آدم مي
ولي تو با . داشتند كرد؛ به همين سبب جوانان را سخت از آن بر حذر مي مي

  .ودتبار ب گري فني را وارد فلسفه كردي كه فن فرومايگان پست ترويج جدل
ي طرف مقابل  هاي انديشه توان نادرستي آميز مي  با گفتگوي مجادله-  سقراط

كجاي اين كار . هايش را به او نشان داد بين نقد گذاشت و ناهنجاري را زير ذره
  عيب است؟ فرومايگي آن در كجاست؟

 در اينجاست كه چيزهاي شريف، همچون مردمان شريف، -  نيچه
در بازي، . گذارند ه بر پيشخوان ذهن به حراج نميگون شان را اين هاي برهان

آنچه نخست . ست ي فرومايگي تمام دست خود را رو كردن ناشايست و نشانه
آنجا كه رفتار شايسته مالك باشد، . بايد به اثبات برسد، ارزش چنداني ندارد مي

  به آن. ست بازي گري دلقك آنجا جدل. دهند آورند، بلكه فرمان مي دليل نمي
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ولي تو دلقكي مسخره بودي كه مذبوحانه . گيرند اش نمي خندند، يعني جدي ي م
  .ات بگيرند كوشيدي تا جدي مي

آتن . هايم نداشتند گرفتند، چون پاسخي در برابر پرسش  مرا جدي مي-  سقراط
پنداشتند كه  مغز مي بهره شده بود و آن نابخردان تهي از انديشه و خرد بي

دانم  كردم كه چيزي نمي من نزد ايشان اقرار مي. ن انددانشمندترين مردان زمي
شان را به من بياموزند و پيش از شروع گفتگو  خواستم تا دانش و از ايشان مي
پذيرم، و به   كننده نمي چيز را بدون برهان قانع گفتم كه هيچ به ايشان مي

از كردم به پرسيدن  سپس شروع مي. روم دليل نمي وجه زير بار حكم بي هيچ
ام  هاي ساده كوشيدند تا به پرسش ريزان و پريشان مي ايشان، و ايشان عرق

شان با ايشان به  هاي براي نشان دادن نادرستي پاسخ. هاي دشوار دهند پاسخ
كردم تا  با ايشان بحث مي. كردند تراشي مي ايشان دليل. پرداختم گفتگو مي

هدفم اين بود كه به . پايه است شان سست و بي هاي نشان دهم چقدر برهان
با . دانند دانم بلكه ايشان هم چيزي نمي ايشان ثابت كنم نه تنها من چيزي نمي

شان ناآگاه اند، و  اين تفاوت كه من به ناداني خويش آگاهم و ايشان از ناداني
چنين بود كه گفتگوي ما به . ي برتري من بر ايشان است دهنده اين خود نشان

كجاي اين روش ايراد . شد رسش و پاسخ جدلي ميشد و پ مجادله كشيده مي
  دارد؟
بهره از سالحي  آورد كه بي  سرباز ميدان انديشه آنگاه به جدل روي مي-  نيچه

داند كه دست زدن به جدل شك  سرباز ميدان انديشه به خوبي مي. ديگر است
توان  چيز را به آساني اثر جدل نمي اثر هيچ. برانگيز است، زيرا باور پذير نيست 

جدل واپسين سالح است براي جنگجويي كه سالح ديگري ندارد، سالح . زدود
كوشي تا به زور جدل نشان  مذبوحانه مي. ست ست، سالح درماندگي ناچاري

ي  دهي حق با تست، وگرنه اين سالح به چه كار آيد؟ و اينك سخني درباره
يا صادقانه به اين امر ولي آ. شكي در ناداني تو نيست. ات نمايي دغلكارانه نادان

ات نشان قيامت  نمايي نمودي؟ آيا نادان كارانه چنين وامي معترف بودي يا فريب
  توزي فرومايگان نسبت به بر ضد واالتباران نبود؟ آيا نشاني نبود از كين
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ات، همچون يكي از سركوفتگان، از   فراپايگان؟ آيا با اين كارد پراني قياسي
لوحي كه با  ردي؟ آيا از آن واالتباران سادهب گري خود لذت نمي وحشي
كردي، و با  شان مي مغز خلع سالح هاي به ظاهر پرمايه و در باطن تهي پرسش

ستاندي؟ اهل  توزانه انتقام نمي ساختي، كين شان مي اين ترفند شيفته و فريفته
. ابزار رسوا كردن: رحمانه در دست دارند جدل، براي زورگويي، ابزاري بس بي

كار طرف  جدل. توان رسوا كرد ر با پيروزي جدلي حريف را به سادگي ميآخ
با شليك پياپي . دارد تا اثبات كند نادان نيست گفتگو را به ناچار وامي

اندازد و در تنگنايش  هاي جدلي، حريفش را گير مي تيز پرسش هاي نوك زوبين
پريشان و كند، آشفته و  اندازد، ناتوانش مي دهد، از نفسش مي قرار مي

حال دست و پايش را با زنجير محكم  سازد، و در همان سردرگمش مي
با اين . گيرد كار زور عقل حريفش را مي جدل. بندد هاي پوالدين خود مي استدالل

  .ستاني حساب جدل هيچ نيست جز سالح كاري انتقام
آميز فني پست است كه تنها   پس به گمان تو فن گفتگوي مجادله-  سقراط

چرا من با اين فن پست . ولي پرسشي ديگر. برند؟ باشد ايگانش به كار ميفروم
دوست و خردورز آتن و ديگر  فرومايگان چنين نزد واالتبارجوانان حكمت

شان هرگز بر  شهرهاي دور و نزديك مشهور و محبوب شدم؟ جرمي كه پدران
 راه به در من نبخشيدند، و به خاطرش، با اين اتهام واهي كه جوانان آتن را از

چرا؟ آيا خردورزان واالتبار آتن نيز . ام، محاكمه و محكوم به مرگم كردند كرده
  فرومايگاني پست بيش نبودند؟

اي از زورآزمايي را كشف كردي كه در  شكل مهيج تازه  تو، زيركانه،-  نيچه
تو در آن . هاي جوانان واالتبار آتني نوبرانه و از اين رو دلبرانه بود محفل
انگيز، همراه با چكاچاك  گونه شمشيربازي هيجان ها نخستين استاد اين لمحف

انديش را شيفته  و به اين دليل توانستي جوانان خام. ها شدي ها و پاسخ پرسش
. آوردي انگيختي و به غليان درمي ي زورآزمايي را در ايشان برمي كني كه رانه

  نبرد تن به تنتو، اي شهوت پرست بزرگ، اي شهرت پرست سترگ، براي 
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زني، يافتي و از اين رو  تر از كشتي و مشت اي، بس جذاب  جوانان شكلي تازه
  .مقبوليت و محبوبيت گسترده فراچنگ آوردي

جو شدم؟ آيا دليل    آيا تنها به اين دليل بود كه مقبول جوانان حكمت-  سقراط
  ديگري نداشت؟

   چه دليل ديگري؟-  نيچه
ي  هاي پريشان؟ آيا من فرومايه اي بيمار و ذهنه  نيازمندي روان-  سقراط

هاي  هاي پريشان و شفابخش بيماري حاد غريزه فطرت، درمانگر روان پست
  ي وحشي نبودم؟ افسارگسيخته

هاي واالتبار، از غفلت  تو، به هنگام مسحور كردن آتني.  چرا-  نيچه
شان را دزدانه ي اي شان نهايت استفاده را كرده، پستوهاي گند گرفته مدهوشانه

زده دريافته بودي كه تباهي دارد آرام آرام همه جا، حتا  ديد زده بودي، و ذوق
تو به اين نتيجه رسيده بودي . گستراند ترين پستوهاي روان، دامان مي در نهان

ي پوك رو به پايان است، تمام آن بيمارجهان  كه عمر آتن پير مفلوك پوسيده
به خودت در مقام پزشكي درمانگر، . و نياز داردغرقه در تب و تاب التهاب به ت

ات همچون  داري به دوا درمانت به عنوان داروي درد، به تجويز خويشتن
همه جا پاهاي از . ها دستخوش آشوب بودند همه جا غريزه. بخش مسكني آرام

پخش و پال شدن . هر مرزي فراتر رفته، فتنه و آشوب به پا كرده بودند
خطري  زا، در جهان جان، دهشتناك كش افسارگسل شهوت هديوان تنور تنومند

بايست  ناچار مي. ها سر خودكامگي داشتند رانه. فراگير و مسري بود
  .شد ها ساخته مي پادخودكامگي نيرومندي از آن

هاي برشده از غليان كور و افسار  ها و فتنه  مهار كردن آشوب-  سقراط
  نديده است؟ها كاري نكوهيده و ناپس ي غريزه گسيخته
  ولي به چه بهايي؟.  نه-  نيچه

به . به بهاي نوشيدن جام شوكران.  به بهاي محكوم شدن به مرگ-   سقراط 
  .بهاي از دست دادن جان
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هاي دراز ذهن   كاش تنها به همين بهاي ناچيز بود، و چنين براي سده-  نيچه
كشاندي و  مياش ن راهه كردي، به بي ي انديشه را آشفته نمي پويندگان گستره

  .گرداندي راهش نمي گم
  ام؟  من چنين كرده-  سقراط
تو چنين كردي و بسي بدتر از اين كردي، و من آنگاه كه وقتش .  آري-  نيچه

بستي فرا راه  تو از خويش بتي ساختي و بن. رسد به آن خواهم پرداخت
تندپو رفت ذهن  بستي كه راه پيش كند، بن بتي كه چشم عقل را كور مي: انديشه
  .گرداند راه و سردرگمش مي ها گم بندد و در كژراهه را مي

  !كار و بدكردارم من  واي كه چه تبه-  سقراط
آوري آنچه آن سيماشناس بيگانه كه گذارش  مگر به ياد نمي. ترديد  بي-  نيچه

به آتن افتاده بود، به هنگام رودررويي با تو گفت؟ جز اين گفت كه ديوخويي 
جان خويش نهان  كمال در ژرفاي سياه ها و آزها را به شهوتهستي كه تمام 

هاي زشت است؟ و تو چه پاسخش  چال تمام خواهش داري، و وجودت سياه
  دادي؟

درست است، ولي من بر ! شناسي، سرورم چه خوب مرا مي:   گفتم -  سقراط
  .ام ها چيره شده تمام آن
  .ه حد سخنت ريشخندآميز بود  و اين را نيز يقين به ياد داري كه تا چ-  نيچه

   مگر جز حقيقت گفتم؟-  سقراط
. دل را فريفتي هاي ساده شرمانه گفتي و با آن آتني دروغي بي.  آري-  نيچه

هاي  ها و حقارت آخر تو چگونه بر خويش چيره شده بودي؟ با كدام رانه رذالت
ن چال وجودت را از خود رانده بودي؟ چگونه؟ مورد تو چشم گيرتري سياه
اين كه ديگر : شد رفته به نيازي همگاني بدل مي ي آن چيزي بود كه رفته نشانه
اين كه . اند ها به جان هم افتاده اين كه غريزه. كس بر خويش چيره نيست هيچ

تو روياي برخودچيرگي و وهم رام . آشوب درون آرامش بيرون را بر هم زده
يي بود كه ديگران را شيفته و با نقاب دروغين اين وهمِ رويا. خودبودگي بودي

  بازتاب زشتي هولناكت در هر چشمي گواهي بر اين. كردي و فريفته مي
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كارانه به عنوان يگانه پاسخ  ترديدي نيست كه تو خود را دغل. انگيزي بود  وهم
ها، به عنوان تنها داروي  پاسخ چگونه چيره شدن بر آشفتگي پرسش بي

كارانه،  زدي، و با اين وانمايي فريب ها، جا مي شفابخش درد افسارگسيختگي
فريفتي، و آن نادانان را  انديش را مي جوانان گرچه واالتبار ولي خام آشفته

  .ساختي مسحور و مجذوب خويش مي
داني و مدعي هستي چشم  شناس مي  براي تو كه خود را روان-  سقراط

در مهم است ق آيا اين. بين داري نبايد زشتي ظاهري من چندان مهم باشد باطن
ات  شناسانه اجازه آسايي روان ات را جلب كرده؟ شايد تن كه چنين توجه

  .ات را متوجه باطن كني توجه بگذري و توجه دهد تا از ظاهر بي نمي
سراپا . تر است تر و ظاهرت از باطنت زشت   باطنت از ظاهرت پلشت-  نيچه

ين مردمان و از تر تو از نظر تبار از پست. زنندگي و ناهنجاري و نكبتي
انگيز  راستي شگفت بشري چنين زشت از درون و برون، به. فرومايگان بودي

  !تف بر اين همه پلشتي! اَه اَه اَه از اين همه زشتي! است
  در مورد زشتي صورت شايد حق با باشد، ولي زشتي سيرت را -  سقراط

  .پذيرم نمي
گذارد و آن را  د را ميانگيز خو  زشتي صورت بر سيرت نيز اثر نفرت-  نيچه

  .گذارند گيرند و بر هم اثر مي اين دو از هم اثر مي. كند كريه مي
   دليلي براي اين ادعا داري؟-  سقراط
  .تو خود بهترين دليل اين ادعايي.  نيازي به دليل نيست-  نيچه

  . من زشت صورتم نه زشت سيرت-  سقراط
به خودي خود زننده است و زشتي هرگونه كه باشد، . كند  فرقي نمي-  نيچه

  .نفي كننده
  ؟! نفي كننده-  سقراط
  ي نفي بود؟ مگر نه اين كه نزد يونانيان زشتي مايه. نفي كننده.  آري-  نيچه

  .گرا گرا بودند نه صورت  فرزانگان يونان سيرت-  سقراط
   و تو، آيا هرگز يوناني بودي؟-  نيچه
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زند آتن و نور چشم تمام ترين فر  مگر شك داري؟ من فرهيخته-  سقراط
  .هاي فرهيخته بودم آتني

ست بسنده از باليدن نارسا بر اثر آميزش   زشتي چه بسا نمودي-  نيچه
  در تو چنين نبوده است؟. نژادها

  .من از نژادي نژاده و از تباري شريف بودم.  نه-  سقراط
ات نمادي باشد از كاهش توان و   اگر چنين باشد، شايد زشتي-  نيچه

صورت نيز  سيرت زشت شناسان بر اين باور اند كه پلشت جرم. روميرش جانف
كار  آيا تو تبه. زده نيز هست كار تباهي هست، ديوچهر ديونهاد نيز هست، تبه

  نمونه نبودي؟
هاي  ها و غريزه در روزگار پرآشوب شهوت. كنم  گمان نمي-  سقراط

ري مبارزه كردم و كوشيدم تا كا زدگي و تبه سامان، با تمام وجود با تباهي نابه
شان بشناسم و به ديگران بشناسانم،  هاي ناشناس ترين چهره ها را در نهان آن

  .هاي فاسدشان كوشيدم كن كردن ريشه و در ريشه
هاست كه  ساماني غريزه ها و نابه  از قضا درست همان آشوب شهوت-  نيچه
  . اين نيستكند، ولي تنها ات را افشا مي كارانه زدگي تبه تباهي

   به جز اين ديگر چيست؟-  سقراط
آن وهم . آن بدجنسي وامانده.  آن منطق روي منطق گذاشتن بيهوده-  نيچه

  .اند  تفسيري آييني كرده"سروش سقراطي"شنيداري كه از آن به نام  
اي بود فراطبيعي كه روح مرا به كمال  تجربه. وهم شنيداري نبود.  نه-  سقراط
  كشف و شهودي بود نه اين دنياييگرفت،  در بر مي

   از كي اين تجربه آغاز شد؟-  نيچه
  .ام آغاز شد و پس از آن در تمام طول عمر با من بود  از كودكي-  سقراط
   چگونه؟-  نيچه

نواز، و در آن دم كه  نوا و دل رسيد بس خوش  ندايي به گوشم مي-  سقراط
ابجايي كه خيال كردنش داشتم، رسيد مرا از كردن كار ن وار مي نوا و نسيم نرم

  .داشت پنداشتم كاري بجاست، ناهيانه باز مي و خود به خطا مي
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  اي؟ مگر كار بجايي نيز انجام داده. اند  تمام كارهاي تو نابجا بوده-  نيچه
  . آري-  سقراط
   چه كاري؟-  نيچه

  .ي آن سروش آسماني هاي ناهيانه  پيروي از فرمان-  سقراط
گفتارت نيز . بنياد بافي بي توهم محض است يا خيال. است مزخرف -  نيچه

ساز است، كار و كردارت  وار و شكلك نما و دلقك چون رفتارت گزافه
  .كاري حساب شده است و حسابگري زيرزميني پنهان

  .تو دچار توهمي نه من.  سخت در اشتباهي-  سقراط
پنداري چون برخي  ميخطاكار تويي كه .  نه دچار توهمم نه در اشتباه-  نيچه
اي را در برابر  تو معادله. انديشان آتني را رام خويش كردي، پس بر حقي خام

  . گونه تجانس و تعادلي با هم ندارند جوانان آتن قرار دادي كه اجزاي آن هيچ
   كدام معادله؟-  سقراط
خواهم بدانم اين معادله از  مي. سعادت= فضيلت= ي عقالنيت  معادله-  نيچه

انگيزترين معادله بين  م مزاج نامتعادلي سرچشمه گرفته، اين شگفتكدا
ي سالم و شكوفاي  ويژه غريزه اي كه به اين نامعادله. ترين عنصرها نامعادل

  .ايستاد كرد و در برابرش سرسختانه مي يونانيان پيش از تو انكارش مي
عقاليي  اين معادله از حقيقت وجود بشر سرچشمه گرفته، از سرشت -  سقراط

  .وجودش، از واالمقامي عقلش
  .اش بسي سخن دارم ي مقام عقل و ميزان وااليي  درباره-  نيچه

  . من نيز همچنين-  سقراط
ي مقام  ي بعد گفتگوي خود به بحث درباره  اگر موافق باشي در جلسه-  نيچه

  .عقل بپردازيم
  .رسشي دارم چرا موافق نباشم؟ چه به از اين؟ ولي من نيز از تو پ-  سقراط
  .  بپرس-  نيچه

كني و بابتش پست و   تو كه اين همه زشتي مرا تحقير و تمسخر مي-  سقراط
  اي؟ شماري، آيا تاكنون به سيماي خويش در آينه نگريسته پلشتم مي
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   مگر سيمايم چه عيبي دارد كه نيازمند نگريستن در آينه باشد؟-  نيچه
انداز يابويي نانژاده  ب يا جفتك سيمايت سيماي شرير اسبي نانجي-  سقراط

من "اي  مگر نگفته. از خر بيزاري. ولي خر نه. شايد هم سيماي خر است. است
دانيم، و برخي البته به  همه مي"اي  ؟ و مگر نيفزوده"ضد خرم، به تمام معنا

گويم كه  كنم و مي باري، من جسارت مي. تجربه، كه درازگوش چيست
توان   پس با اين حساب شباهتت به خر را مي."ها را دارم ترين گوش كوچك

  .ولي شباهتت به اسبي نانجيب انكارناپذير است. ناديده گرفت
   خوب؟ نتيجه؟-  نيچه

دهي به زشتي   تو با سيما به اين زشتي، چگونه به خود اجازه مي-  سقراط
اش كني؟ يعني تو تا اين حد  من، هرچقدر هم كريه، طعنه بزني و مسخره

ات را نهان كني؟ آيا  خواهي زشت رويي ا شايد با اين كارت ميگستاخي؟ ي
 -ات سرچشمه نگرفته؟ آيا ضعف جسماني ات از زشتي دوستي سرشتي شرارت
ات و آن حال هميشه زار و نزارت نبوده كه تو را به ابرمردستايي  عضالني

به ات نبوده كه تو را، ناخودآگاه و ناچار،  واداشته؟ آيا اين ضعف قدرت روحي
ستايش قدرت و قهاريت كشانده؟ آيا اين همه عقده و كينه و نفرت و شرارت 

  ي رواني نژند و ناهنجار نيست؟  زاده
من ! اي سقراط ولي كور خوانده! هاي انحرافي   باز هم از همان پرسش-  نيچه

ها شوم و  انديش آتني نيستم كه مقهور و مرعوب اين پرسش از آن جوانان خام
ام بر  من با تمام قدرت انديشه و اراده. ب بنشينم يا تسليم شومدر برابرت عق

  .كنم تازم و ترا وادار به تسليم بي قيد و شرط مي تو مي
ي  ولي بهتر است به دنباله... بيار آنچه داري ز مردي و زور.  بفرما-  سقراط
 تو چه چيز. ي كالم را گم نكنيم و سردرگم نشويم مان بپردازيم تا رشته سخنان

  شماري؟ را زشت مي
  . از ديدگاه من هيچ چيز زشت نيست مگر انسان تبهگن-  نيچه

   چرا؟-  سقراط
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زاده را ناتوان و افسرده   چون از ديد فيزيولوژيك، هر چيز زشت آدمي-  نيچه
راستي  زشتي يادآور پوسيدگي و فرسودگي، زوال و انهدام است، و به. كند مي
هرگاه . توان سنجيد  زشتي را با نيروسنج مياثر. ي از كف رفتن نيروست مايه

شود، بايد در دور و بر خويش، در درون يا برون،  كه بشر دچار افسردگي مي
. ترديد، چيزي زشت پيرامونش حضور دارد دنبال چيزي زشت بگردد، چون بي

برعكس، احساس قدرتش، غرور و نخوتش، دليري و ابهتش، همگي نشان از 
كاهد، و در همراهي به  ها در همسايگي از زشتي مي ايننيروي . زيبايي دارند
  .افزايد زيبايي مي
  گيري؟ اي مي  از اين ادعاها چه نتيجه-  سقراط
درآمد نفرت از زشتي و عشق به زيبايي در  گيرم كه پيش  نتيجه مي-  نيچه
 نمون - ها را همچون درد ما زشتي. ي آدمي بس انبوه برهم انباشته شده غريزه
. نمايد آنچه يادآور اندكي تباهي باشد، بر ما  زشت مي. يابيم دگي ميز تباهي

زدگي، بدريختي، پيري و  آنچه نشان از فرسودگي، پوسيدگي، گنديدگي، زنگ
مايه شده  خستگي داشته باشد؛ هرگونه گرفت و گيري، حتا آنگاه كه آنقدر بي

زشت ":  كند  تنها يك داوري را در ما ايجاد مي-باشد كه نمادين شده باشد
نفرت از چه؟ . نفرت: انگيزد  و اين داوري نيز تنها يك واكنش را برمي"!است

اي سالم و  زشتي و پستي هم ارز اند، و انسان بالنده، با غريزه. نفرت از پستي
پس زشتي و پستي . خردي طبيعي و منشي راستين از اين هر دو بيزار است

  .دي بيزاري ان طور طبيعي برانگيزاننده به
ات و  همه بيزاري  آيا تمام آنچه گفتي در مورد خودت نيست؟ آيا اين-  سقراط

همه گستاخي و شرارتت ناشي از زشتي تن و پستي روانت نبوده؟ و اين  اين
پريشي مدام، و سرانجام آن جنون دهشتناك  دو نبودند كه گرفتار روان

ديدي؟ و   زشت ميات كردند؟ آيا به سبب چشمان زشتت نبود كه همه را پاياني
گشتي؟ و به سبب  به سبب روان پستت نبود كه در روان همه در پي پستي مي

  پنداشتي؟ زده مي كار و تباهي ات نبود كه همه را تبه زده كار تباهي جان تبه
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ديدي، بازتاب گنديدگي و   آيا آن گنديدگي و پوسيدگي كه در ديگران مي
ه قدرت ناشي از ناتواني مفرطت ات ب پوسيدگي باطنت نبود؟ و عشق افراطي

  نبود؟
  .  هر گونه كه خوش داري بپندار-  نيچه

  .ات كنم شناسي  بگذار كمي بيشتر روان-  سقراط
  . بكن-  نيچه

  . تو آدمي هستي بس بلند پرواز-  سقراط
  . درست است-  نيچه

  .دان  و بيش از آن خود محق-  سقراط
  . چنين بپندار-  نيچه

پنداشتي حق با تست و اين تويي كه خيلي  رو هميشه مي از همين -  سقراط
كني كه ديگران نه قادر اند ببينند، نه  فهمي و كشف مي بيني و مي چيزها را مي

هميشه ديگران را تحقير . شان را دارند توانند بفهمند، و نه توان كشف مي
انگاشتي، به خيال خود به ريش بالهت و سبيل  شان مي كردي، احمق مي

و براي همين . خنديدي، با آنكه خود خيلي داناتر از آنان نبودي شان مي تسفاه
بلند پروازي من آن است كه در ده ": بود كه هميشه ادعاهاي بزرگ داشتي

 كه كسي در يك - گويد جمله چيزي را بگويم كه كسي ديگر در يك كتاب مي
  اين كالم از تو نيست؟. "گويد كتاب هم نمي

  .  چرا-  نيچه
هايت اهريمن شادمانه  اي كه در نوشته   و جايي ديگر اعتراف كرده-اط  سقر

  .خندد مي
  . آري-  نيچه

  .اي هايت نيز اعتراف كرده  به شرارت نوشته-  سقراط
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شان، و به زير و رو  شان، و به بر پاي خويش ايستادگي   و به پرمايگي-  نيچه
هاي من داشته باشد،  تهآسا از نوش شان؛ و كسي كه بخواهد دركي برق كنندگي

بايد به اين نكته توجه كند كه پيش از من همه چيز چه واژگون و، به جاي پا، بر 
  !سر ايستاده بود

  اي؟  گويا هر چيز مقدس را بت خوانده-  سقراط
تهي  ي نامقدسش بردارم و ميان ام تا نقاب از چهره و كوشيده.  آري-  نيچه

  .بودنش را نشان دهم
  داني؟ يز را بت مي چه چ-  سقراط
  . هرآنچه تا كنون حقيقت پنداشته شده-  نيچه

  ها به چه معناست؟  و غروب بت-  سقراط
  .هاي ديرينه  به معناي پايان كار حقيقت-  نيچه

  خواهي برسي؟  تو با اين شرارت به كجا مي-  سقراط
 ام را بر شكني دارد تا تبر بت شرارتم مرا وامي. ها  به شكستن بت-  نيچه
هاي كهنه و نو بكويم؛ و به تمام بنيادهاي متافيزيكي كه از تو  ي تمام بت گرده

  .دالنه، بتازم مايه گرفته، سرسختانه و سنگ
  كاري چيست؟  هدف از اين تبه-  سقراط
هاي  داوري  هدف نقاب برگرفتن از سيماي تمام آن پيش-  نيچه

از دانا و نادان، در آميخته  ناپذير، درهم ست كه جماعتي جمع اي ناسنجيده
درازناي دو هزاره، به عنوان حقيقت مطلق، باورش داشته و يقين محضش 

شان از  ها و فرو افكندن هدف خالي كردن زير پاي برترين ارزش. اند شمرده
  .شان است جايگاه بلند تاريخي

  خواهي برسي؟  و با اين كار به كجا مي-  سقراط
شود،  تمام آنچه فراآسماني انگاشته ميخواهم به اصل فروزميني   مي-  نيچه
  .برسم

   با چه روشي؟-  سقراط
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هاي  با نشان دادن بنيان دروغين حقيقت.  با روش تبارشناسي تاريخي-  نيچه
اصطالح فطري بشري، يا اجبارهاي  هاي به اصطالح بديهي، يا خواست به

يزيك ي متاف جنابانه هاي عالي مانده در پس ژست اجبار پنهان تاريخي به
  .ي تو و همگنانت باورانه ايده

  داني؟ ها مي گر بت شكن و ويران  پس تو خود را همچون شمايل-  سقراط
  . آري-  نيچه

  اي تا با پتك به فلسفيدن بپردازي؟  و پا به ميدان گذاشته-  سقراط
ام تا پتك را نخست چون  ها كوشيده ولي پيش از شكستن بت.  آري-  نيچه

شان آشنا كنم، تا پيش از درهم كوفتن به صداشان  ان تهيي مي مضراب با تنه
  .شان را بشنوم در آورم و زنگ صداي توخالي

  .اي ها آمده  در حقيقت به جنگ بت-  سقراط
  . آري-  نيچه

 و سراپا مسلح به سالح تمسخر و تحقير و طعنه و تخريب پا به -  سقراط
  .اي ميدان نبرد گذاشته

  . آري-  نيچه
  .افروز آور و جنگ  در حقيقت جنگجويي هستي جنگ پس-  سقراط
ست  هايي آوري هماره شگرد بزرگ شفابخشي جان جنگ.  درست است-  نيچه

  .بس به درون گراييده و به ژرفا رسيده
برد مقصود و رسيدن به   و جنگ را از هر ابزار ديگري براي پيش-  سقراط

  .داني هدف كارآمدتر مي
  . درست است-  نيچه

  اي؟ ها را در كجا آموخته  اين درس-  سقراط
  .ي جنگ دانشگاه زندگي  در دانشكده-  نيچه

  اي؟  و در اين دانشكده ديگر چه آموخته-  سقراط
  . بسا چيزها-  نيچه

  شان؟ ترين  و يكي از مهم-  سقراط
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  .سازد ترم مي  آن نبردي كه از پايم در نيندازد، قوي-  نيچه
 ضربه زدن و زخم زدن را نيز بس خوش و! اي  چه درس داهيانه-  سقراط

  چنين نيست؟. داري
  .به ويژه زخم زدن را.  چرا-  نيچه

   چرا؟-  سقراط
زماني اين شعار دلبندترين . ست  زيرا در زخم زدن نيروي شفابخشي-  نيچه

  .شكفند ها مي بالند و مردانگي ها مي با زخم زدن جان: شعارم بود
  .داني خود را پزشك نيز ميآور،   و تو جنگجوي جنگ-  سقراط
ام، يا بهتر است  من نه فيلسوف يا حكيم بلكه پزشكي فرهنگي.  آري-  نيچه

درمانگري كاردان و  روان. كاوم شناس و روان پزشكم، روان بگويم روان
  .بخشم كنم و شفا مي نهم و تيمار مي هاي نژند را مرهم مي چربدستم كه روان

اش ضربه زدن بر  رين ابزار شفابخشيدرمانگري كه برت  روان-  سقراط
  !هاست بت

ها بيشتر  ها در جهان از واقعيت ها موهومي اند، و موهوم زيرا بت.  آري-  نيچه
  .ام ام از بهر اين جهان از همين روست، همچنان كه بد گوشي بدچشمي. اند

پردازي؟ يا به جدل و  ها به پرسش و پاسخ نيز مي  و با پتكت با بت-  سقراط
  ل؟جدا

داني كه با پتك پرسشي پيش كشيدن و در پاسخ بانگي  و نمي.  آري-  نيچه
گشايد، چه  تهي شنيدن كه از دروني برآماسيده زبان به سخن مي ميان

هايي ديگر دارد، براي  كه پشت دو گوشش گوش براي آن. آور است شادي
ي كاري چو من كه در برابرش درست آن چيزهاي افساي كهنه شناس موش روان

كه خوش دارند خاموش بمانند، ناچار اند زبان بگشايند؛ شنيدن چنين پاسخي 
  .بخش است بس مسرت
مان كرده و  هاييم كه تو با نواي ني افسونگرت افسون  و ما آن موش-  سقراط

، و به ضرب تازيانه به سوي  مان كشانده به دنبال خود از دنياي فلسفه برون
  .اي مان داده ز شر وادي نكبت حكمت نجاتمان پيش رانده، و ا دنياي دانش
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  .چنين است.  آري-  نيچه
اي، اعالن جنگي بزرگ،   و از همين رو به ما آشكارا اعالن جنگ داده-  سقراط

  ها؟ جنگ به صدا در آوردن بت
و من پتك را . هاي زمانه هاي جاودانه، نه بت  به صدا درآوردن بت-  نيچه

ها كه  اند، آن بت كه با تمام وجود به صدا درآمدهام  چنان بر پيكر ايشان كوبيده
ها  تر از آن تهي تر و ميان تر، همچنين پوك تر و برآماسيده تر و مقدس كهن

  .نيست
  .اي گري نكوهيده  تو مرا به خاطر كاربرد فن جدل-  سقراط
  . درست است-  نيچه

 به كار تر از اين فن هايي بس زشت هايت فن  ولي تو نيز در نوشته-  سقراط
  .اي كه به خاطرشان بيش از من سزاوار سرزنشي برده

  هايي؟  چه فن-  نيچه
فن . فن تخفيف و تحقير. فن ريشخند و هزالي.  فن طعنه و تمسخر-  سقراط

  .فن دشنام دادن و ناسزا گفتن. فن گاز گرفتن و گزيدن. تخريب و تحريف
  . دليل بياور-  نيچه

هاي واپسينت كه به گمان خودت  نوشته در يكي از نامدارترين -  سقراط
هايت در آن متبلور شده، بر نزديك به سي تن از نامداران  ي انديشه چكيده

شان گفته، تحقيرشان كرده،  اي، دشنام فلسفه و ادبيات و هنر و انديشه تاخته
اي بر  اي، يا با ناسزا و توهين كوشيده شان زده و ريشخندشان كرده نيش

ي ايشان چنان هتاكانه و گستاخانه و  حن بيانت دربارهل. ايشان چيره شوي
از سر تحقير و تمسخر ويكتور هوگو را فانوس . آور است گزنده است كه شرم

 را گاوباز فضيلت، سنكادرياي چرنديات، دانته را كفتار سراينده در گورها، 
 گند،  را لذت برنده از بوي اميل زوالباز ناخواسته و نادانسته، كاراليل را حقه

گذار مكتب چابكي در دنبال كردن زنان، شيلر را  فرانتس ليست را بنيان
سبك، كانت را كُنت در مقام  شيپورچي اخالق، ژرژ ساند را گاو شيري خوش

  ي عوامانگي روح مدرن با اصليت سرشت عقالني، هنري تامس باكل را نمونه
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ان استوارت ميل و هاي ديگر از ج ها بر خيلي اي؛ و جز اين  انگليسي ناميده
روسو و ميشله و ارنست رنان و سنت بوو و اگوست كنت و جرج اليوت و 
ادوارد فن هارتمان و كارل اويگن دورينگ و توامس هامركن و برادران گنكور، 

 -  شوپنهاور-ات حق به سزايي دارد تا استاد مسلمت كه به گردن فلسفه
اي،  اي، ريشخندشان كرده شان داده اي، دشنام شان كرده اي، بدنام تاخته
آيا اين . اي اي بد و بيراه نثارشان كرده اي، و تا جايي كه توانسته شان زده نيش

  تر نيست؟ گري من نكوهيده هاي تو از فوت و فن جدل فوت و فن
  .ام گويان را رسوا كرده دروغ. ام حقيقت را گفته. نيست.  نه-  نيچه

ي مخالفي  ري؟ چرا در هر انديشهپندا  چرا همه را دشمن خويش مي-  سقراط
  بيني؟ اين بدگماني افراطي تو  از چه روست؟ دشمني مي

جويي بايد دشمن  براي ستيزه. تر شدن بايد ستيزه كرد  براي قوي-  نيچه
  .ي رشد روان و نيرو گرفتن جان است جويي مايه زيرا دشمني و ستيزه. داشت

  .شماري  تو حتا زندگي را نيز دشمن مي-  سقراط
زيرا زندگي نيز از آن جهت كه بالهاي بزرگ بر مردان .  حق دارم-  نيچه

كند، دشمني بزرگ است و دشمن بزرگ را بايد بزرگ شمرد و  بزرگ نازل مي
داشت دشمن بزرگ، هنري  ست و بزرگ ستود، زيرا دشمن بزرگ ستودني

  .بزرگ است، هنر بزرگان است
ديدي و  انديشمندي دشمني مي پس به همين دليل است كه در هر -  سقراط

كوشيدي به هر روشي كه شده به ميدان نبردش بكشاني و با تهمت و افترا،  مي
  يا دشنام و ناسزا، بر او چيره شوي؟

  .  چنين بپندار-  نيچه
ي خود را دارد و بنيانش بايد   ولي دشمني كردن نيز راه و رسم ويژه-  سقراط

  .هاي شرافتمندانه باشد بر مبناي روش
  . مهم پيروز شدن بر دشمن است-  نيچه

   با هر روشي و به هر قيمتي؟-  سقراط
  . آري-  نيچه
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  ها؟ ترين روش  حتا با استفاده از ناجوانمردانه-  سقراط
  . آري-  نيچه

  ست؟  و اين اخالقي-  سقراط
  .  با من از اخالق سخن مگو-  نيچه

   چرا؟-  سقراط
ست كه مرا در رسيدن به هدف ياري   زيرا براي من اخالقي چيزي-  نيچه

  .رساند و موفق گرداند
 هر چيزي كه تو را در رسيدن به هدف ياري رساند و موفق گرداند -  سقراط
  ست؟ اخالقي
  . آري-  نيچه

  گري؟  حتا فن جدل-  سقراط
  .گري نه  فن جدل-  نيچه

   چرا؟-  سقراط
  . چون فن فرومايگان است-  نيچه

  .ر رسيدن به هدف ياري رساند و موفق گرداند شايد تو را د-  سقراط
اي  هاي شريف فراپايه مند از چنان فن  من براي رسيدن به هدف بهره-  نيچه

  .هستم كه نيازي به فن فرومايگان ندارم
  ! چه منطق مقاومت ناپذيري-  سقراط
  . منطق مبارزه با دشمن است-  نيچه

  اي؟  از كدامين استاد منطقش آموخته-  سقراط
زندگي ارجمند، اين .  از زندگي كه استاد استادان منطق است- نيچه 

از زندگي كه . ترين دشمنم داشتني انگيزترين دوستم، و اين دوست نفرت
ارزش و  همان كه تو و همگنانت بي. ي زيبايي و شادي و ارزش است سرچشمه

  .ايد پست و خوارش شمرده و از آن دوري جسته
مند است؟ چه ارزشي دارد و چه چيز دلبندي در  كجاي زندگي ارزش-  سقراط

  آن هست جز رنج و زجر و درد و اندوه؟
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ي زندگي چون تو  ترين فروميرندگان تمام روزگاران درباره  فرزانه-  نيچه
هميشه و همه جا . ارزد زندگي نه به پشيزي كه به هيچ نمي: اند داوري كرده

ه از شك و اندوه، لبريز از بيزاري آوايي آكند. تان شنيده شده همين آوا از دهان
  .از زندگي، و لبالب از نپذيرفتنش

 مگر جز اين است؟ مگر در زندگي چيز با ارزشي هم وجود دارد؟ در -  سقراط
همه چيزش . دانشش اندوه بسيار است، و در شور و شوقش رنج فراوان

. هايش ماناست هايش نامانا و رنج شادي. هايش گذراست به جز شكنجه
هايش زاياست،  هايش نازا و نكبت نعمت. هايش پاياست ناپايا و عذاب هايش تلذ

جز اين است؟ زندگي يعني . هايش ناميراست هايش ميرا و شوربختي بختي نيك
  .بيماري دور و دراز

  .ست كه هنگام مرگ از سر نوميدي گفتي  اين همان كالم مشهوري-  نيچه
  . نوميدي بلكه از سر آگاهيولي نه از سر. چنين گفتم.  آري-  سقراط
 تو نيز همچون فرزانگان روزگاران از زندگي خسته و دلزده شده -  نيچه

اين چه چيزي را ثابت . كردي بودي، سير و بيزار شده بودي، و تحقيرش مي
  كند؟ مي

  .گفتند كه همرايي فرزانگان برهان حقيقت است  در روزگاران ما مي-  سقراط
گفتند، بدبينان روزگاران پيشين،  ي رسايي هم ميبا چه صدا.  آري-  نيچه

  .پيشاپيش بدبينان امروزين
  زني؟ به استادت؟  به كي طعنه مي-  سقراط
ي چنين كاري  توان چنين گفت؟ آيا اجازه ولي آيا امروز هم مي.  شايد-  نيچه
  داريم؟

  . تو بگو-  سقراط
  .د بيمار باشدباي  پاسخ من اين است كه اين جا دست كم چيزي مي-  نيچه

  ؟! بيمار-  سقراط
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بايد از نزديك  ترين مردم تمام روزگاران را مي اين فرزانه. بيمار.  آري-  نيچه
شايد . چه بسا هيچ كدام استوار بر پاي خويش نايستاده باشد. بنگريم

شايد . زده شده باشند شايد سست و تباهي. روزگارشان سر آمده باشد
اي او را به جنب و جوش  غي باشد كه بوي الشهفرزانگي بر زمين چونان كال

  !آورد درمي
  !دهنده است  ترديدي تكان-  سقراط
فرو شد شمردن، براي من نيز  به ي رو  فرزانگان بزرگ را گونه-  نيچه
دهنده بود، آن هم درست آنجا كه با پرزورترين ايستادگي دانشورانه و  تكان

  رنجي؟ مياز گفتن حقيقت ن. نادانشورانه روبرو شدم
  چرا برنجم؟.  نه-  سقراط
   شهامت شنيدنش را داري؟-  نيچه

  . آري-  سقراط
  .ام را  ببخش صراحت لهجه-  نيچه

  . خوشش دارم-  سقراط
  .گويم  پس خوب گوش كن، ببين چه مي-  نيچه

  . گوشم با تست-  سقراط
د تو دارت را، كه شايد تو خود او بودي يا او خو  من تو و شاگرد نام-  نيچه

يونان فريباي : ام، و اسباب فروپاشي يونان زدگي يافته بود، دردنمون تباهي
ي از هم فروپاشيده، يونان ستيزان با  زده خورده، يونان تباهي كار فريب فريب

  .خويش و گريزان از خويش
 چه سترگ مرداني بوديم ما كه يونان بزرگ را از پا در آورديم و از -  سقراط

  !هم فرو پاشانديم
خورده كه به دست  كار فريب  يا چه خُرد بود يونان فريباي فريب-  نيچه
  !اي چون شما از پا درآمد و از هم فرو پاشيد انديشه هاي قناس كوتوله

  تواند باشد؟ شان مي  مگر نه اين كه همرايي فرزانگان دليل محق بودن-  سقراط
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 فرزانگان كه من تواند باشد، ولي نه هميشه، و نه آن همرايي  مي-  نيچه
اين چنين همرايي هرگز دليل محق . ام معنايش را بهتر از هر كس ديگر دريافته

ترينان، از سر  بودن ايشان نيست، بلكه بيشتر دليل آن است كه اين فرزانه
اي همرايي فيزيولوژيك دارند كه به يكسان، به  زدگي، با يكديگر گونه تباهي

  .دهد ي ميهمگي، ديدگاهي منفي نسبت به زندگ
  .كنند ي زندگي داوري مي شان درباره ها با همرايي  آن-  سقراط
ي زندگي، چه   هرگونه داوري، به ويژه هرگونه داوري ارزشي درباره-  نيچه

  .تواند درست باشد به سودش چه به زيانش، هرگز نمي
  ها چيست؟ گونه داوري  پس ارزش اين-  سقراط
توان  شان است، دردنمون مي دردنمونيها   تنها ارزش اين داوري-  نيچه

بايد انگشتان  مي. هايي به خودي خود ابلهانه اند چنين داوري. شمردشان و بس
ي باريك شگفت كشيد و كوشيد تا دريافت كه  خود را تمام از پي اين نكته
اي در اين باره داوري  نه هيچ زنده. توان كرد ارزش زندگي را ارزيابي نمي

زيرا زنده درگير ماجراست، يا همان موضوع . اي چ مردهتواند كرد، نه هي
  .دعواست، نه داور آن؛ و مرده هم به دليل ديگر

  بيني؟  پس تو زندگي را فاقد ارزش مي-  سقراط
اي ببيند، همين مساله خود   هرگاه فيلسوفي در ارزش زندگي مساله-  نيچه
، زيرا اين ست در برابر خردمندي او ست بر ضد او؛ پرسش نمادي دليلي
  .ست نابخردانه كاري

زده بوده كه خردمند  ؟ يعني تمام خردمندان بزرگ، نه تنها تباهي! بله-  سقراط
  اند؟ نيز نبوده

  .شك چنين است  بي-  نيچه
شماري؟ آيا ارجمند   تو كه خردمندي چرا زندگي را ارجمند مي-  سقراط

اري، داوري ارزشي گذ ش گذاري آن نيست؟ و آيا اين ارز شمردن زندگي ارزش
  ي آن نيست؟ درباره
  . من قدرت را ارجمند مي شمارم-  نيچه
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ي جوشش زندگي   و زندگي را خاستگاه قدرت و قدرت را سرچشمه-  سقراط
  چنين نيست؟. داني مي

  . به تعبيري، آري-  نيچه
شماري، نه   پس زندگي را در مقام زادگاه قدرت و قهاريت ارجمند مي-  سقراط
  .ي زيست انسان گسترهدر مقام 
  . چنين بپندار-  نيچه

. باري را و چاالكي را و رقص را و شرارت را  و شادماني را و سبك-  سقراط
  چنين نيست؟. شماري ستايي و ارجمند مي ها را مي تمام اين
  . چنين است-  نيچه

  .هاي درخت سرسبز زندگي اند ها ميوه  و همگي اين-  سقراط
  . چنين است-  نيچه

هاي درخت زندگي، آن را ارج  داشت ميوه  پس تو نيز در قالب گرامي-سقراط  
اگر اين كار مجاز نيست، از . كني اش مي گذارانه داوري نهي و با ديدي ارزش مي

  چه رو تو به انجامش مجازي؟
زدگي سرچشمه   داوري من داوري دردنمون نيست، در نتيجه از تباهي-  نيچه
  .گيرد نمي

توان از  نمي. ست اي داوري ارزشي ي تو هرگونه باشد گونه داور-  سقراط
سويي داوران ارزش زندگي و داوري آن را محكوم كرد، از سوي ديگر خود به 

حتا اگر هم به داوري ارزشي زندگي نپردازي، . داوري ارزشي زندگي پرداخت
كني، به داوري ارزشي زندگي  همين كه داوري ارزشي آن را محكوم مي

گرايانه، زيرا هرگونه داوري ارزشي يا  ديد نفي اي، گيرم از زاويه پرداخته
  .ست ي زندگي، خود داوري ارزشي زندگي ناارزشي درباره

 داوري ارزشي با داوري ناارزشي، همچون داوري مثبت با داوري -  نيچه
  .منفي، زمين تا آسمان تفاوت دارد

  . همانند اند از اين نظر كه هر دو داوري اند به يكديگر-  سقراط
  .  چنين باوري ندارم-  نيچه
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 چنين باوري نداري، چون داوري ارزشي زندگي را، فقط و فقط حق -  سقراط
كس  از ديدگاه تو، هيچ. شناسي داني، و تنها خود را به اين كار مجاز مي خود مي

تر، داوري كند؛  ي زندگي داوري ارزشي، يا به بيان ساده جز تو نبايد درباره
  .كس ديگر جز تو صالحيت چنين كاري را ندارد يچچون ه
  .  چنين بپندار-  نيچه

تو تنها خود را محق . توان پنداشت پندارم چون جز اين نمي  چنين مي-  سقراط
پنداري؛ و  بين و خودبرحق داني، زيرا خودمحق براي داوري كردن زندگي مي

  .ات اريپند كل بيني و خودعقل ست از خودبزرگ ي ديگري اين نشانه
  .ست  اين نيز قضاوتي-  نيچه

  توان قضاوت كرد؟  جز اين چگونه مي-  سقراط
  . هركس در قضاوت آزاد است، حتا در قضاوتي چنين نادرست-  نيچه

  .دانم گونه كه من قضاوت تو را درست نمي  همان-  سقراط
  .تري واگذاريم ي بحث در اين باره را به مجال مناسب  پس ادامه-  نيچه
  . موافقم-قراط  س

ي عقالنيت خواهد بود، و در آن به نقش عقل  ي ما درباره  گفتار آينده-  نيچه
  .خود را براي آن آماده كن. در زندگي انسان خواهيم پرداخت

  .كنم  چنين مي-  سقراط
  .سيما ي زشت زده كارِ تبهگنِ تباهي  پس تا گفتگويي ديگر بدرود اي تبه-  نيچه

 .شمار پندارِ خودعقل كل بينِ خودبرحق ودبزرگ بدرود اي خ-  سقراط

  



 

  
  
  
  
  

 جلسه  ي چهارم
  

ي آدميت را چگونه داوري  گويي و اين شالوده ي عقل چه مي  درباره-  سقراط
كني؟ آن را باور داري يا همچون بسا چيزهاي ارجمند ديگر انكارش  مي
  كني؟ مي

توان بر  آن هم مي عقل نيز يكي از آن شمشيرهاي دو دم است كه با -  نيچه
به همان اندازه كه براي . توان خود را زخمي كرد ديگران زخم زد، هم مي

شكافتن دل سياه ناداني مفيد است، به همان اندازه هم خطرناك است و بايد در 
  .انديش بود استفاده از آن به نهايت حزم

   چه هنگام خطرناك است؟-  سقراط
  .اي ساخته شود ه از عقل خودكامه آنگاه كه نياز به آن باشد ك-  نيچه

  ؟! خودكامه-  سقراط
و در اين هنگامه خطر آنكه . چنان كه تو از عقل ساختي. خودكامه.  آري-  نيچه

و در اين هنگام است كه . چيزي ديگر به نام عقل خودكامگي كند، هيچ كم نيست
شود، و آدمي را با تمام نيروهاي پرشور و شر  بخش مي عقالنيت اسارت

  .كند بار خود گرفتار مي اش در تنگناي اسارت رونيد
  بخش نيست؟  مگر عقالنيت رهايي-  سقراط
و اين خطا نيز يكي از . شد  در روزگار تو به خطا چنين احساس مي-  نيچه
هاي بيماري ذهن عليل بشر از روزگار تو تا به امروز بوده، و اي چه  عارضه

  .هاي فاسد باشد گير ذهن ا گريبانبسا تا ديرزماني پس از اين نيز اين خط
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   چرا به خطا؟-  سقراط
 چون نه تو آزاد بودي عقالني باشي، نه بيمارانت برخوردار از اين -  نيچه

انديشي كه  آن خشك. اي جز اين نبوده اجباري در كار بوده، چاره. آزادي بودند
ي يك  نشانهانداخت،  ي يوناني با آن خود را به دامان عقالنيت مي تمام انديشه

يا : بشر در خطر بوده، و بيش از يك راه پيش رو نداشته: گرفتاري جدي بوده
  .نابود شدن، يا عقل ورزيدن بيهوده

   اين اجبار از جانب كدام جباري بوده؟-  سقراط
  . از جانب سرشت جبار زندگي-  نيچه

 داده اي فراروي بشر قرار  و اين گرفتاري جدي را كدام گرفتار كننده-  سقراط
  بوده؟
  .انداز  طبيعت هچل-  نيچه

 خردستيزي تو چي؟ آيا اجباري از جانب همان جباري نيست كه به -  سقراط
  ي يوناني حقنه كرد؟ انديشي را به تمام انديشه جبر آن خشك

  .كند مندي مجبور نمي چيز جز گرايشم به قدرت  نه مرا هيچ-  نيچه
رزان را به دامان عقالنيت انداخته، اگر اجباري ما خردو.  بر خطايي-  سقراط

گريزي افكنده، و پرتگاه خردورزي  همان اجبار تو را نيز به دامان عقل
انديشي  گيرم ما گرفتار خشك. تر از پرتگاه خردگريزي نيست تر و مهلك مخوف
اين دو . ايم و تو گرفتار ترانديشي، يا به بيان ديگر تردستي در انديشه بوده

ها را گرفتار  اگر جباري هست كه به جبر انديشه.  اندپشت و روي يك سكه
كند كه انديشه از كدام  كند، پس البد همان جبار هم مشخص مي فروافتادن مي

رو ظاهر شود، از پشت يا از رو؟ و در قعر كدام غرقاب بيفتد، در قعر غرقاب 
ستيز و ماي  در اين صورت فرق زيادي بين توِ عقل. ستيزي عقالنيت يا عقل

هر دو مجبور ايم كه خود را به دامن چيزي بيندازيم، ما . تواند باشد گرا نمي عقل
كند؟ و اگر ما راهي جز نابود شدن يا  چه فرقي مي. به دامن آن، تو به دامن اين

ستيزي  ورزي بيهوده نداشته باشيم، تو نيز راهي جز نابودن شدن يا عقل عقل
  .بيهوده نداري
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. ست ادانه و آگاهانه است، ارادي و اختياريستيزي من آز  عقل-  نيچه
  .ورزي شما چنين نبوده عقل

   به چه دليل؟-  سقراط
من از سر آگاهي به . ي نقادانه گذشته  تمام عمر من به نقد و مبارزه-  نيچه

  .ام داوري شما خردورزان دروغين بيمارصفت نشسته
هاي به ظاهر  تهاي سوفيس  من نيز تمام عمر خود را به نقد ايده-  سقراط

پرداز گذراندم، و به مبارزه با  باز و نظريه دوست، ولي در حقيقت زبان دانش
. گريزان روزهاي عمر را شب كردم گرايان و حقيقت پرستان و وهم خرافه
  .اي اخالقي بوده براي رسيدن به سعادت ام هم مبارزه مبارزه
   از چه راهي؟-  نيچه

  . از راه فضيلت-  سقراط
  و از چه راهي به فضيلت رسيدي؟ -  نيچه

  . از راه عقل-  سقراط
تو راه نادرستي را براي رسيدن به .  خطاي تو درست در همين است-  نيچه

. نه عقل معادل فضيلت است و نه فضيلت معادل سعادت. هدفت برگزيدي
 - ايد يك بوده يك كدام  كه روشن نيست كدام- پرستي تو و آن شاگردت اخالق

تواند از ذهني  اين معادله تنها مي. تان همچنان كه جدل دوستي. تبيمارگونه اس
  !سعادت= فضيلت= عقل: دچار بيماري دماغي و فساد مغز ناشي شود

  داني؟ ي بيماري دماغي مي اي را نشانه  چرا چنين معادله-  سقراط
 چون معناي اين معادله اين است كه آدم بايد به پيروي از تو، در برابر -  نيچه

.  روشنايي روز عقل را- هاي تيره و تار، همواره روشنايي روز را بكارد سهو
وگرنه، هرگونه تسليم به . انديش باشد بايد هشيار و روشن و به هر بهايي مي

  .كشاند غريزه، به خودآگاهي، كارش را به لغزش و گمراهي مي
   مگر جز اين است؟-  سقراط
ي خطايي بس  هاي تو سرچشمهعقالنيت به هر ب.  آري جز اين است-  نيچه
  .كار بوده بار و تبه زيان
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  .بخشيدم  من پزشكي بودم درمانگر كه با عقالنيت شفا مي-  سقراط
ترين  عقالنيت تو خود مهلك. كردي هالك مي. بخشيدي  شفا نمي-  نيچه
كند، سپس فاسد  بيماري واگيرداري كه ذهن را نخست مسموم مي: ست بيماري

  .اندازد يت از كار ميسازد، و در نها مي
 عقالنيت من دارويي بوده براي مبارزه با بيماري خطرناك -  سقراط
  .زدگي تباهي
آخر در . كند زدگي مبتال مي  دارويي كه سالمان را بيمار و به تباهي-  نيچه
تر از عقالنيت نيست، و  هاي رواج بيماري زوال، هيچ دارويي زهرآگين دوران

  .آورد به يك ميزان از پا درميبيماران و تندرستان را 
   چرا؟-  سقراط
هاي جانبي اين دارو همين  ترين عارضه  زيرا يكي از خطرناك-  نيچه
  .زدگي مرگبار است تباهي

ي  خواستم از نسخه مي. پزشك بودم و آموزگار اخالق  من روان-  سقراط
ين دارو ها استفاده كنم و دردهاي روان را با ا نژندي اخالق براي درمان روان

  .درمان بخشم
كنند با به راه انداختن  فريبند كه گمان مي  آموزگاران اخالق خود را مي-  نيچه

هرگز توان بيرون آمدن . آيند زدگي، خود از آن سالم بيرون مي جنگ با تباهي
بخشي كه برگزينند، خود همچنان زبان  هر دوايي، هر رهايي: از آن را ندارند

. كنند، ولي از شرش رهايي ندارند زبانش را ديگر مي. زدگي ست از تباهي حالي
بخشي، بدفهمي دهشتناك  تمام اخالق بهبود. اي تو يك بدفهمي دهشتناك بوده

  .بوده
 هميشه آرزويم اين بوده كه افراد داراي زندگي روشن و سالم -  سقراط

: شان روشنايي عقالنيت حاكم باشد هشيارانه باشند، و بر روزهاي زندگي
  .ي پرهيزگاري و پرواگري اند وهايي كه سرچشمهپرت
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 تندترين روشنايي روز، عقالنيت به هر بها، زندگاني روشن سرد -  نيچه
ستيز خود جز  ي هشيارانه، زندگاني بدون غريزه، زندگاني غريزه پرواگرانه

اين روش زندگي راهي نبوده براي بازگشت به . بيماري عقالنيت: بيماري نبوده
  .ه سالمت، به سعادت؛ بلكه راهي بوده به سوي مرگفضيلت، ب
  هاي شور و شر آفرين ستيزه كرد؟  مگر نبايد با غريزه-  سقراط
ست  هاي پرشور و شر ستيزه كرد، حكمي بايد با غريزه  اين حكم كه مي-  نيچه

حكم بيمارزيستن و رو به . انجامد زدگي مي دهد و به تباهي زدگي مي كه تباهي
تا : ست زدگي حكم سالم زيستن درست وارون حكم تباهي. تمرگ رفتن اس

  .بالد، سعادت برابر است با غريزه زماني كه زندگي مي
انجامد، سالمت را نابود   پيروي كوركورانه از غريزه به تباهي مي-  سقراط

آموز  داري دوست نباشد، اگر نظارت خرد خويشتن اگر مهار عقل فضيلت. كند مي
ي پرتگاه نابودي بكشاند،  تواند آدمي را به لبه ن به غريزه مينباشد، ميدان داد

  .چال فساد و تباهي بيفكند يا در سياه
 ميدان دادن به غريزه، ميدان دادن به قدرت است، و اين نخستين شرط -  نيچه

  . سالمت روان است
.  بستگي به اين دارد كه سالمت روان را چگونه و چي تعريف كنيم-  سقراط
هاي ذهني درست وارون  رسد كه برداشت من و تو از مفهوم  نظر ميچنين به
  .هم است
 درست همانطور كه برداشت من و تو از مرگ و زندگي وارون هم -  نيچه
دانستي و  تو مرگ را زندگي جاويد مي. جستي تو زندگي را در مرگ مي. است

مام خودفريبان ترين ت تو زيرك. رفتي ي خويش، به سوي آن مي آزادانه، با اراده
  دانستي؟ آيا اين را مي. بودي

  .ترين تمام ديگرفريبان نبودم ولي چون تو زيرك.  آري-  سقراط
تو . اين آتن نبود كه جام شوكران را به تو داد. خواستي بميري  تو مي-  نيچه

  .تو آتن را به دادن جام شوكران واداشتي. خود دادي
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بايست  چرا من مي. ورزانه است  چنين حكمي نابخردانه يا غرض-  سقراط
  خواستار مرگ بوده باشم؟

زيستي  چون در جهاني مي. هايت سر رسيده بود  چون دوران انديشه-  نيچه
ها از سر تحقير  ها و آرزوهايت پشيزي هم ارزش قائل نبود، بر آن كه براي ايده

  .كرد شان مي افكند، و زير پاهاي سنگين خود له تف مي
دار عقالنيت و  دار زيستن بودم، چون دوست  وجود من دوست با اين-  سقراط

  .گيرند ها با زندگي معنا دارند و از آن معنا مي فضيلت و سعادت بودم، و اين
ها گرفته بود،  زيستي كه معناها را از آن اي مي  ولي تو در زمانه-  نيچه
 به همين دليل حس. معنا كرده بود اي كه فضيلت و سعادت را بي زمانه
اي زيستن فاقد ارزش است، و اين حس تو را به  كردي كه در چنين زمانه مي

خطاي بزرگ تو اين بود كه به جاي آنكه به پزشك زندگي . راند سوي مرگ مي
ات از او دارو و درمان بخواهي، به پزشك مرگ  روي آوري و براي درد زمانه

  .روي آوردي، و رهايي خود از او خواستي
  .ست تر از زندگي  پزشكي بس زبردست گاه مرگ-  سقراط
جا مرگ پزشك  اين: گفتي  و به همين دليل بود كه زير لب با خود مي-  نيچه

  .اي اي نبوده تو خود جز بيماري ديرينه. درمانگر است و بس
اي  ولي اگر من بيماري ديرينه. گويي  شايد چنين باشد كه تو مي-  سقراط

وار  گسيخته و ديوانه بند و باري لگام اري بياي، بيم تو بيماري آينده. ام بوده
كني، و  ي روان انسان آزاد مي هاي سربسته ها را از بطري تو غول غريزه. آينده

اين غول سرانجام انسان و جهان را نابود و همه چيز را تباه خواهد كرد، جز 
ويراني به بار نخواهد آورد، و تمام دستاوردهاي ارزشمند ذهن شريف و 

  .ذهني آدمي را از بين خواهد بردشرافت 
  .ست  و اين رهايي آغاز رستگاري-  نيچه

اسارت بشر در غل و . آغاز اسارت است.  نه آغازش كه پايانش است-  سقراط
  .ست ي زنجيري ترين ديوانه هاي كور و كرش كه خود خطرناك زنجير غريزه

  . خواهيم ديد-  نيچه
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  . و بر آن خواهيم گريست-  سقراط
اي،  تو اگر خواستار گريه. شادمانه هم خواهم خنديد.  من خواهم خنديد-ه  نيچ

  .اشك ببار
   بر چه چيز خواهي خنديد؟-  سقراط
بر زايش ابرمرد، مردي كه .  بر زايش دوران نوين و انسان نوين-  نيچه

دوراني نوين خواهد ساخت و فيلسوفان را در آن دوران نوين نابود خواهد 
  .كرد

  ا نابود؟ چر-  سقراط
  . چون مبتال به چند بيماري مسري مهلك اند-  نيچه

  هاي مسري مهلك اند؟   مبتال به كدام بيماري-  سقراط
. ست شان نداشتن حس تاريخي ترين بيماري مسري  نخستين و خطرناك-  نيچه

شان ساخته كه از فهم ايده  و اين بيماري مهلك دماغي چنان كندذهن و خرفت
شان كرده كه قادر به درك  شان چنان ناتوان مغزي خشك. اندعاجز  "شَوند"ي 

شان را  اين بيماري ذهن عليل. بينند ها نيستند و همه چيز را ساكن مي دگرگوني
توانند نماهاي  بدل به دوربين عكاسي كرده، و چون فاقد قدرت تخيل اند، نمي

حركت در گيرد، به هم بچسبانند، به  ساكني را كه اين دوربين از جهان مي
  .آورند، و پويا سازند

  . است"بودن"اين جهان جايگاه . جايي ندارد "شدن" در جهان هستي -  سقراط
اين .  نگو در جهان هستي، بگو در ذهن بيمارت، و در زبان نمادينت-  نيچه

زبان چنان خشك و ايستا و مومياگر است كه گوهر وجود هرچيز را كه جنبش 
اي  گيرد؛ و هرچيز زنده و جنبنده و تر و تازه و مياش است، از ا و پويش دروني

  .كند را خشك و منجمد و مرده مي
ي تو باشد  زده گويي باشد، و اين ذهن جنون  يا شايد وارون آنچه مي-  سقراط

  .پندارد ها را دگرگون شونده مي بيند و ثابت كه چيزهاي ساكن را در حركت مي
را كه زنده و پاينده است زنده به  "شدن" تو و آن شاگرد غرض ورزت -  نيچه

  .سپاريد  مي"هستن"گذاريد، و به گور   مي"بودن" آن را در تابوت. كنيد گور مي
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عروسكي رقصان  "بودن"بازي، از  شب  تو نيز همچون استادان خيمه-  سقراط
ات، همچون عروسكي  ي عروسك گرداني فلسفه سازي، و آن را در صحنه مي
آوري، و  فريبي، به حركت درمي هاي ناديدني عوام با نخ - "شدن" به نام - لوده

  .داري كوبي وامي چست و چاالك به پاي
ي اروپايي كه از تو و آن   بر فلسفه"بودن" من هميشه بر چيرگيِ -  نيچه

  .ام كارت سرچشمه گرفته، سرسختانه تاخته ذهن نابه شاگرد عليل
   چرا سرسختانه؟-  سقراط
  .ام  دشمن سرسخت باور خود يافته زيرا شمايان را-  نيچه

   باور تو چيست؟-  سقراط
  ."هستي شدن جاودانه است" باور من اين است كه -  نيچه

  ."شدن نيستي جاودانه است" باور من اين است كه -  سقراط
زدايي  كنيد كه اگر از ديد ابديت از چيزي تاريخ  شما فيلسوفان گمان مي-  نيچه

آنچه شما فيلسوفان، . ايد ازيد، بر سر آن عزت نهادهكنيد، و از آن موميايي بس
ايد،  اش كرده مالي در درازناي دو هزاره و چند سده، به آن چسبيده و دست

. هيچ چيز واقعي دستاوردتان نبوده است. اند هاي مفهومي بوده همگي موميايي
را ها  ها، مفهوم هاي مفهومي، با پرستش آن بت ي بت جنابان پرستنده شما عالي

شمايان دشمن جان هر . كنيد آكني و موميايي مي كشيد و جسدشان را اليه مي
  .خيزيد آن چيزي هستيد كه به پرستشش برمي

دوز تنگ و  ي دست دوزي و خود جامه بري و مي  تو خود مي-  سقراط
گويي،  ايم كه مي اگر ما چنين كرده. پوشاني ي ما مي ات را بر تن فلسفه بدقواره

  .اي  بهتر از ما نكردهتو نيز كاري
  ام؟  چه كرده-  نيچه

ها  اي تا آن ثمر تقال كرده اي و بي هاي سنگين پر و بال بخشيده  به كوه-  سقراط
هايي را كه بايد رهنماي انسان در  دست چوب. را به پرواز درآوري

اي كه باريك و غير  بست زيستن باشند، آنقدر تراش داده هاي پر از بن راه كوره
  بازان به دست تردستان و شعبده ها را چون چوب اند، سپس آن اتكا شدهقابل 
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اي، چشم  دالن را سحر كرده در نتيجه، با اين افسون ساده. اي  رقص درآورده
هاي كور  كارانه به باتالق غريزه اي، و تبه شان كرده اي، گمراه خردشان را بسته
  .اي و كرشان كشانده

زيرا اين را تنها راه رهايي آنان از . گويي ميام كه   آري چنين كرده-  نيچه
ي تو تاكنون جز تباهي  آخر فلسفه. ام ي تو يافته ي مسموم كننده تنگناي فلسفه

مرگ و دگرگشت و پيري، همچنان كه زي و زاد و . چيزي به ارمغان نياورده
ست  ست بر ضد هرچيز، شايد هم دليلي باش، براي فيلسوفاني چون تو برهاني

  .ن همه چيزبر بطال
  .گويم آنچه هست ناشونده است، هرچه شونده باشد نيست  من مي-  سقراط
  .گويم آنچه هست شونده است، باشنده نيست  من مي-  نيچه

  .ي تو و من نيز درست در همين است  تفاوت بنيادي فلسفه-  سقراط
ايماني داري نوميدانه، و چون دستت به دامن  "وجود"تو به .  آري-  نيچه

رست  گردي كه دامن وجود را از دست هايي مي رسد، در پي دليل وتاهش نميك
  .دور نگهداشته

  رسم دور باشد؟  وجود در من است، چگونه ممكن است از دست-  سقراط
اش  گشتي و اين همه درباره رست دور نبود به دنبالش نمي  اگر از دست-  نيچه

  .بافتي فلسفه نمي
. ي من بايد آن را بفهمم و به ديگرانش بفهمانم وجود در من است، ول-  سقراط

  .ام به اين دليل است كه به آن پرداخته
چون تو .  براي فهماندنش نبود كه به آن پرداختي، براي فهميدنش بود-  نيچه

البد ترفندي : گفتي فهميدي، با خود مي فهميدي، و چون نمي خود آن را نمي
اگر فريبي در كار .  را درك كنمگذارد وجود ظاهرفريب در كار است كه نمي

كاري هم بايد اين دور و ور پنهان شده باشد، و اين  باشد، پس موجود فريب
فريبكار . كار كجا پنهان شده؟ آهان پيدايش كردم ولي فريب. ترفند كار او باشد

ها هستند كه مرا  اين! اخالق چيزِ بي همه هاي بي اين حس! ها  اين حس-حس است
  گويند و  ها هستند كه به من دروغ مي اين. دهند  حقيقي فريب ميي جهان درباره
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جهان را به چشمم پاره پاره، در حركت، در حال دگرگوني مدام، و نامنسجم 
هاي نمودين  نمايانند دروغ محض است، پديده ها مي ولي آنچه آن. نمايانند مي

د چيزي تردي پس حقيقت وجود چيست؟ بي. حقيقت وجود نيستند. دروغين اند
خود را از فريب حس، از : ي اخالقي نتيجه. مرده و منجمد و ساكن و ثابت است

  . ، از تاريخ، از دروغ آزاد كنيد"شوند"
  .راستي هم بايد خود را از تاريخ آزاد كرد  به-  سقراط
   چرا؟-  نيچه

ها، باور دروغ، باور   چون تاريخ چيزي نيست جز باور گواهي حس-  سقراط
  .گذرايي

ها را پيش بكشد نه  به هرچه باور داشتن به حس: ي اخالقي  و نتيجه-نيچه  
به تمام موجوديت بشري، كه همانا موجوديتي برخوردار از حس، و . بگوييد

وابسته به دنياي محسوس نامقدس است، نه بگوييد؛ و دنبال معقول مقدس 
ن نشويد، هاي محسوس نيافتيد، نگرا بگرديد، و چون آن را در دنياي واقعيت

 و آن را در -  يعني فيلسوف باشيد-باف باشيد نوميد هم نگرديد، بلكه خيال
ها را تقليد  رفتار يخچال. موميايي باشيد. انگيز ابداع كنيد هاي خيال دنياي وهم

هماره . رفتار گوركنان را تقليد كنيد. منجمد كنيد تا از حركت باز ايستانيد. كنيد
اگر چيزي زنده يافتيد، نخست بميرانيدش تا از در پي دفن كردن باشيد، حتا 

! اول از همه مرگ بر تن. جنبش و پويش بيفتد، سپس با خيال راحت دفنش كنيد
راه كننده، اين گول  كار، اين گم گوي فريب ي اين حس دروغ مرگ بر سرچشمه

ي اول و  ي تمام خطاهاي منطقي، اين ابطال شده زننده، اين به وجود آوردنده
نمايي  چشم و رو كه باز اداي واقع قدر بي ين در حقيقت مهمل، و تازه آنآخر، ا
  !آورد درمي

شود اعتماد كرد؟ اگر همه كور بودند   به دنياي محسوس چگونه مي-  سقراط
ها بر ايشان عرضه  ديدند، آيا جهاني كه ساير حس چيز را هرگز نمي و هيچ

 ديگري هم داشتيم، جهاني هاي كرد، واقعي بود؟ اگر جز اين پنج حس، حس مي
  مان قادر است تمام شد، همين جهان فعلي بود؟ آيا چشم كه بر ما آشكار مي
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هاي  تواند تمام شنيدني مان چطور؟ آيا مي هاي جهان را ببيند؟ گوش  ديدني
بينيم، يا به صورت آهنگ  جهان را بشنود؟ آيا آنچه به صورت رنگ مي

  ست؟شنويم، همان است كه در واقعيت ه مي
  درپي چيست؟ هاي پي  منظورت از اين پرسش-  نيچه

ست كه چندان قابل   منظورم اين است كه جهان محسوس جهاني-  سقراط
  .هاي حسي جاي شك و شبهه بسيار است اعتماد نيست، و در واقعيت دريافت

واقع موجود است، و تنها جهان   با اين وجود، اين جهان تنها جهان به-  نيچه
جز اين جهان نه جهاني وجود دارد، نه اگر . پذير نيز هست سترسواقع د به

  .ست پذير و دريافتني وجود داشته باشد دسترس
  . جهان معقول هم هست-  سقراط
پايه است، جهان  ها و پندارهاي بي  جهان معقول جهان وهم-  نيچه
  .بنياد است هاي بي بافي خيال

  قدرت ديگري نيست؟ آيا بشر جز قدرت حس كردن، داراي -  سقراط
  . چرا، هست-  نيچه

   آيا داراي قدرت انديشيدن نيست؟-  سقراط
  . چرا، هست-  نيچه

  .شود  انديشيدن او را به دنياي معقول رهنمون مي-  سقراط
ي  راهه شود، و سر از كج راه مي راهه برود گم  اگر از اين بي-  نيچه
  .شود ق ميآورد، و سپس در غرقاب دروغ غر پردازي درمي خيال

  اي هست؟ گويي چه رابطه پردازي و دروغ  بين خيال-  سقراط
گو اين كار را نزد  كند، و دروغ پرداز حقيقت را نزد خود انكار مي  خيال-  نيچه

  .دهد ديگران انجام مي
اين . ست، نه دنياي دروغين  ولي دنياي معقول نه دنياي خيالي-  سقراط
  .د استحقيقت موجو ترين دنياي به راستين
  اش؟ شناسي  چگونه مي-  نيچه

  .ورزي  با عقل-  سقراط
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اگر چنين دنيايي وجود . پردازي بافي، يا وهم  بهتر است بگويي با خيال-  نيچه
  تواني چنين كني؟ مي. هاي حسي به آن برسي داشته باشد، بايد از راه دريافت

  .توانم نمي.  نه-  سقراط
تواني بفهمي  ني برسي، و در نتيجه نميتوا  پس به چنين دنيايي نمي-  نيچه

پس رها كن اين دنياي موهومي را و به دنياي . چنين دنيايي هست يا نيست
  .ها بپرداز واقعي حس

  .كنند راه مي گويند، گم كار اند، دروغ مي ها فريب  حس-  سقراط
دخالت . كنند راه مي فريبند، نه گم گويند، نه مي ها نه دروغ مي  حس-  نيچه

  .كند جاي عقل و داوري نادرستش، گواهي آنها را وارونه تفسير مي هناب
شان را نفي  هاي حسي نسبي اند، و همين نسبيت حقيقي بودن  دريافت-  سقراط

دنياي معقول دنياي مطلق است و مطلقيت آن گواهي بر اين حكم است . كند مي
  .ست حقيقي نيست كه آنچه نسبي

ر راستين ديالكتيك، اينجا بود، از شنيدن سخنت  اگر هراكليتوس، اين پد-  نيچه
  .شد بس خشمگين مي

 "شدن"ي   بايد هم خشمگين شود، چون او نيز چون تو پيرو فلسفه-  سقراط
  ."بودن"ي  است، نه فلسفه

كنم، و برايش  ست كه من با احترام از او ياد مي نامي  هراكليتوس-  نيچه
  .حسابي جدا از حساب فيلسوفان ديگر دارم

   چرا؟-  سقراط
ها را از آن رو رد  راه گواهي حس  چون هنگامي كه ديگر فيلسوفان گم-  نيچه

ها را از آن رو رد  گانگي و دگرگوني اند، او گواهي آن ي بس كردند كه نشانه مي
  .نمايانند كه گويي يگانه و داراي ثبات جاودانه اند كرد كه چيزها را چنان مي مي

  د؟كر  اشتباه مي-  سقراط
  .كرد ها بيداد مي او نيز در حق حس.  آري-  نيچه

   چرا؟-  سقراط
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پارمنيدس، اين پدر راستين  گويند كه  گونه دروغ مي ها نه آن  چون حس-  نيچه
داد، و   اصالت مي"شدن" در برابر "بودن"متافيزيك فلسفي، باور داشت؛ و به 

شوندگي  نگانگي و دگرگو سكون و ثبات هستي يگانه را حقيقي، و بس
گونه كه هراكليتوس باور داشت، و  دانست؛ نه آن اش را مجازي مي ظاهري

ها  حس. شمرد نمايي چيزها مردود مي ها را به دليل جاودانه و يگانه گواهي آن
ست  نمايد آن چيزي ها را دروغين مي هاي آن آنچه يافته. گويند هرگز دروغ نمي

  .سازيم شان مي كه از گواهي
  سازيم؟ شان چه چيزي مي گواهي از -  سقراط
  .هاي معقولي چون جوهر، جاودانگي، يگانگي، يكپارچگي  مفهوم-  نيچه

  شود؟  كدام خطاكاري مرتكب اين گناه بزرگ مي-  سقراط
هاي نادرست  ي تمام داوري انديش كه سرچشمه كار خام عقل نابه.  عقل-  نيچه
ها دروغ  حس. وده شودها به دروغ آل شود گواهي حس عقل كه سبب مي. است
ثباتي را نشان  گويند اگر شوند و گذرايي و دگرگوني و پويايي و بي نمي
ها را  هاي راستين آن راه است كه يافته اين عقل گم. دهند دهند، فريب هم نمي مي

  .سازد هاي دروغين و فريبنده مي كند و از آنها معقول به خطا تفسير مي
هاي  ولي اگر عقل نباشد با دريافت! نيت پس مرگ بر عقل و عقال-  سقراط

هاي كلي  گيري كرد و به حكم ها نتيجه توان از آن توان كرد؟ آيا مي حسي چه مي
هاي  توان اين دريافت ها را سنجيد؟ آيا مي توان نسبيت آن رسيد؟ آيا مي

  ها را يكدست و همگن ساخت؟ جداگانه را به هم پيوند داد و آن
  .توان  آري مي-  نيچه

   چگونه؟- سقراط 
  .ورزي  با انديشه-  نيچه

  ورزي با تعقل تفاوت دارد؟   مگر انديشه-  سقراط
  .و تفاوت اين دو زمين تا آسمان است. تفاوت دارد.  آري-  نيچه

   چه تفاوتي دارد؟-  سقراط
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ورزي به دنياي  پردازد، ولي انديشه ها مي  تعقل به دنياي واهي معقول-  نيچه
تعقل براي پرداختن به هرچيز، نخست آن را . كند روي ميها  واقعي محسوس

سپارد،  ميراند و به گور مي كند، در حقيقت آن را مي ساكن و ثابت و منجمد مي
ورزي چيزها را در حركت و جنبش و  كند؛ ولي انديشه اش مي سپس بررسي

تعقل . كند هاي زنده و دگرگون شونده بررسي مي پويش، به عنوان واقعيت
ورزي اين جهان را جهان  بيند، ولي انديشه هستي را جهاني باشنده ميجهان 

ورزي اين  كند، ولي انديشه تعقل جهان محسوس را انكار مي. بيند شونده مي
هاي  هاي ما از دريافت كوشد اگر در داوري پذيرد، و مي جهان را به كمال مي

  .حسي، به هر دليلي خطا رخ دهد، نادرستي يافته را درست كند
  ها كه گفتي آنقدر مهم اند كه ارزش پرداختن داشته باشند؟  آيا اين-  سقراط
   پس به گمان تو چه چيزي مهم است و ارزش پرداختن دارد؟-  نيچه

 به گمان من آنچه ارزش پرداختن دارد اين است كه جهان محسوس، -  سقراط
ست، و اگر پديد اش كي اگر پديد آمده، چگونه و از كجا پديد آمده و پديد آورنده

و آنچه بيش از اين ارزش پرداختن دارد اين است . نيامده چرا و چگونه هست
اش ازلي و وابسته به  تواند پديد نيامده باشد و هستي كه آيا جهان محسوس مي

همچنين براي من اين مهم است كه بدانم آنچه در پس محسوسي . خودش باشد
كنم تناسب   چيزي كه حسش ميكنم هست، چيست؛ و چقدر با آن كه حسش مي

اين چيزهاست كه ارزش پرداختن و انديشيدن دارد؛ و براي انديشيدن به . دارد
  .اين چيزهاست كه به تعقل و عقالنيت نياز داريم

. تر توضيح بده ي تناسبي كه از آن سخن گفتي كمي واضح  درباره-  نيچه
  منظورت از تناسب چيست؟

آنچه . كنم چيزي هست نمودش را حس مي در پس هر محسوسي كه -  سقراط
كشف اين رابطه براي من بس مهم . اي دارد هست با آنچه محسوس است رابطه

نمايد، همان  خواهم بدانم آنچه بر من محسوس مي به عبارت ديگر مي. است
است كه هست يا با آن تفاوت دارد؟ اگر تفاوت دارد، اين تفاوت تا چه 

  تر، بين اين دو چه رابطه و   و به بياني كليست؟ زياد است يا كم؟ ميزاني



 87  چهارمي  جلسه

رنگ،  بينم سياه پوشي پشمي مي تناسبي وجود دارد؟ براي نمونه، بر تن تو تن
آنچه براي من مهم است اين است كه بدانم آنچه بر . اي زبر و زمخت  از پارچه

نمايد، در حقيقت چيست؟ آيا رنگي دارد يا  تن تست و بر من محسوس مي
بينم؟ اگر رنگي دارد آيا رنگ  رنگ مي ت، و من آن را به خطا سياهرنگ اس بي

اش سياه است يا رنگ ديگري، شايد سفيد، است؟ آيا در حقيقت زبر و  حقيقي
كنم و در حقيقت نرم و لطيف است؟  زمخت است يا من زبر و زمختش حس مي

د؟ نمايد، دار حقيقت راستينش چيست و چه تناسبي با آنچه بر من محسوس مي
  آيا حقيقتي دارد يا ناحقيقي و دروغين است؟

  ها پاسخ دهي؟ خواهي به اين پرسش  و چگونه مي-  نيچه
  .ها با تعقلي وراي محسوس.  با عقالنيت محض-  سقراط
بافي  شوي و به باتالق خيال راه مي گم. خوري فريب مي. تواني  نمي-  نيچه

توهمِ وجود يكي از .  واهيبافي هيچ نيست جز وهم ي خيال و نتيجه. افتي مي
زار سترون تعقل  بر روييده در شوره هاي سمي اين درخت بي نخستين ميوه

. "شدن" در برابر "بودن". است "بودن"ي گنديده  ي اين ميوه هسته. است
ي رويش و رشد و  هاي بارور، و ريشه كه خاك ثمربخش تمام درخت "شدن"

است كه  ق تا ابد با هراكليتوسست؛ و در اين زمينه ح بالندگي و برآوري
يگانه جهان واقعي، جهان شونده . اي پوچ بيش نيست  افسانه"بود": گفت مي

ها، گفته  جنبش معقول ، جهان بي"جهان حقيقي"ي  آنچه درباره. است و بس
  .شرمانه نيست ي بي كارانه پردازي فريب شود، چيزي جز دروغ مي

  .ول است عقل آدمي داراي قدرت درك معق-  سقراط
نمايد همان محسوس است  آنچه معقول مي. چون معقولي نيست.  نيست-  نيچه

بيند، و در اثر اين وارونه  ات، آن را وارونه مي كه ديد اشتباه تو، ديد متافيزيكي
جز محسوس هيچ . يابد شود، و آن را معقول مي ديدن دچار توهم وارونگي مي

  .معقول خطاي ديد محسوس است. نيست
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يك دستت را در آب داغ و دست .   اين حس است كه بر خطاست-قراط  س
ها برون آور، و  سپس هر دو دست را از آن آب. ديگرت را در آب سرد فرو كن

كند، دست  يك دستت احساس سردي مي. گرم فرو كن اي آب نيم در كاسه
در صورتي كه آب ظرفي كه دو دستت را در آن . كند ديگرت احساس گرمي مي

افتي، و آن را همزمان هم گرم  چرا به اشتباه مي. اي دماي ثابتي دارد كردهفرو 
  .  كني؟ چون حست به تو دروغ گفته و فريبت داده و هم سرد حس مي

حس نه تنها به من دروغ نگفته، بلكه حقيقت را بر من . كني  اشتباه مي-  نيچه
كني كه حس به  يبين داري، به خطا فكر م ولي چون تو ديد ثابت. آشكار كرده
  .تو دروغ گفته

   چگونه حقيقت را بر تو آشكار كرده؟-  سقراط
ست، پس هر شناختي از  گونه كه به من نشان داده حقيقت نسبي  اين-  نيچه

و اگر اين دستم احساس گرما و آن دستم احساس . ست واقعيت هم نسبي
ه نسبت به سرما كرده، دليلش اين است كه آبي كه اين دستم در آن فرو رفت

تر است، و حس من اين گرماي نسبي را  آبي كه پيش از اين در آن بوده گرم
دريافت كرده؛ و حس دست ديگرم سرماي نسبي را دريافت كرده؛ پس من دو 

ام، و به دليل  حس نسبي گوناگون از دو وضعيت نسبي گوناگون دريافت كرده
تو چون عينك ولي . هاي من هم متفاوت شده تفاوت اين دو وضعيت حس

تواني نسبي بودن  نگر متافيزيك بر چشم عقلت داري نمي بين و مطلق ثابت
ي نادرست  ها به اين نتيجه هاي حسي را درك كني، و از تفاوت اين يافته يافته
بين دچار خطا  رسي كه حس دچار خطاست، در صورتي كه حس نسبي مي

  .بين تو دچار خطاست نيست، عقل مطلق
  كند درست و بر حق است؟ ه حس دريافت مي و آنچ-  سقراط
  .اگر چنين نبود دانشي هم وجود نداشت. شك چنين است بي.  آري-  نيچه

   چرا؟-  سقراط
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براي نمونه، . مان ابزارهاي عالي بينش و پژوهش اند هاي  چون حس-  نيچه
توجه از كنارش  همين بيني كه تاكنون هيچ فيلسوفي به آن بهايي نداده و بي

اين ابزار عالي . ست كه در اختيار ما قرار دارد ه، يكي از بهترين ابزارهاييگذشت
سنجي  كند كه هيچ طيف ترين دگرگوني بويي را ثبت مي شناخت چنان كم

  .تواند به دقت او عمل كند نمي
به همين دليل به . تواند ثبت كند  ولي بوي دروغ و فريب را نمي-  سقراط

  .فت و با بويي دروغين فريبش دادتوان به او دروغ گ سادگي مي
دهد كه   اگر هم فريب بخورد، انديشه مراقبش است و به او هشدار مي-  نيچه

حسي كه زير نظارت انديشه است . به اشتباه نيفتد و خطايش را تصحيح كند
و امروزه دانش درست تا بدان جا . ست هاي بشري ي تمام دانش سرچشمه

ي  كوشيم تا براي مشاهده پذيريم، و مي  را ميها دامنه دارد كه ما گواهي حس
مان را تيزتر و ابزارمندتر كنيم، و  هاي ها، حس تر و بهتر محسوس دقيق

  . تر گردانيم تر و گسترده جانبه مان را همه انديشيدن
هاي ديگري هم  هاي شناخت جهان است، ولي راه  دانش يكي از راه-  سقراط

  . بينش شهودي، راه اشراق، راه الهامراه: براي شناخت جهان وجود دارد
. راهه است راه متافيزيك كج.  هر راه ديگري جز راه دانش دژزاد است-  نيچه

  .راه منطق گرفتار دور باطل است. بست است شناسي بن راه روان
   تو با منطق نيز مخالفي؟-  سقراط
دادي هايي قرار چون هرگز روشن نيست كه ارزش واقعي نشانه.  آري-  نيچه

ي  هاي مرده هاي منطق چيست، و هرگز واقعيت به دنياي اين نشانه چون نشانه
  .راكد و ساكن راهي ندارد

اينك از !  با اين حساب چه خطاكار ايم ما فيلسوفان و حكيمان-  سقراط
  .هاي ديگرم راهي خطاهاي ديگرمان بگو و روشنم كن كه گرفتار كدام گم
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هايت اين است كه واپسين و نخستين را به  راهي ترين گم  يكي از مهم-  نيچه
 و اي كاش هرگز - آمد اي، يعني آن را كه بايد آخر سر مي جاي هم نشانده

ي ديگ  مانده ترين مفهوم، آن رسوبِ ته ترين و درنتيجه تهي  آن كلي-!آمد نمي
جوشان و سرشار از بخار واقعيت نسبي را به نام حقيقت مطلق در سرآغاز 

اش در بااليش قرار  مانده گ واقعيت را وارونه كردي تا رسوب تهدي. نشاندي
كه با اين كار هرچه  گيرد، و فراتر از آنچه درون ديگ است بنمايد، غافل از اين

ماند كه رسوب  ريزد، و در ديگ ديگر چيزي نمي درون ديگ است بيرون مي
ي حرمت گذاري  اين روش نيز نموداري از شيوه. اش باالتر از آن باشد مانده ته

بايد از  تر برويد، و هرگز نمي بايد از دل پايين بر آن بودي كه باالتر نمي. تست
  .دل چيز ديگري برويد

كني من واپسين و نخستين  اي كه گمان مي  شايد تو وارونه ايستاده-  سقراط
اي سر و ته باشد، يا صاحبش عينكي بر چشم  اگر انديشه. كنم را جابجا مي
كه همه چيز را به او وارونه نشان دهد، اي چه بسا دچار خطاي داشته باشد 

  .بيني شود وارون
گويي يا من، پرسشي مطرح   براي اينكه روشن شود تو راست مي-  نيچه

  .كنم مي
  . مطرح كن-  سقراط
تواند علت ديگري جز  ي تو در مقام نخست است مي  آيا آنچه در فلسفه-  نيچه

  خود داشته باشد؟
چون اگر علتي جز خود داشت آن علت در مقام نخست قرار . نه -  سقراط

  .گرفت، نه آن معلول مي
   پس هرآنچه در مقام نخست است بايد خود علت خويش باشد؟-  نيچه

  .ريشه در چيز ديگر داشتن خالف در مقام نخست بودن است.  آري-  سقراط
 است را پايين زيرا ارزش آنچه در مقام نخست.  و اهانت بار نيز هست-  نيچه

  .آورد مي
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چون آنچه داراي باالترين ارزش است، بايد در مقام نخست .  شايد-  سقراط
  .باشد
  تابد؟  را برمي"شدن"  آيا آنچه در مقام نخست است -  نيچه

ست، وجود مطلق و  آنچه در باالترين مقام است وجود حقيقي.  خير-  سقراط
  .تابد برنمي را "شدن"كامل است؛ چنين وجودي به يقين 

  .بايد خود علت خويش باشد  پس مي-  نيچه
  . آري-  سقراط
  تواند بود؟  دچار تضاد دروني يا اجزاي ناهمسان نيز نمي-  نيچه

  .تواند نمي.  خير-  سقراط
 چنين وجود مطلق كاملي نه اجزايي دارد، نه جنبشي، نه شوندي، نه -  نيچه

   چگونه است؟پس موجوديت اين وجود مطلق. كيفيت و كميتي
  . موجوديتش همان وجودش است-  سقراط
  . يا شايد موجوديتي ندارد-  نيچه

تواند موجوديت نداشته باشد چون در اين صورت وجود   نمي-  سقراط
  .نخواهد داشت

  .شود  ولي اگر موجوديتي وراي وجودش نداشته باشد نامفهوم مي-  نيچه
ولي اگر با چشم عقل . تستحق با .  اگر با چشم حس بنگري، آري-  سقراط

ست، و به همين دليل  تواني وجودي را كه با موجوديتش يكي بنگري، آنگاه مي
  .موجوديتش چون ديگر موجودها وراي وجودش نيست، درك كني

وقت  ست؛ آن سرايي هاي مغزي گرفتار بيماري ياوه گويي بافته  آنچه مي-  نيچه
هاي چنين مغزي را  شك و تر بافيگونه خ تو انتظار داري كه اهل انديشه اين

  جدي بگيرد و آن را بپذيرد؟
  .اي جز اين ندارد  اگر پيرو عقالنيت باشد چاره-  سقراط
  ! و چه تاوان گراني كه از بابت اين ناچاري درآميخته با ناداني نپرداخته-  نيچه

  .گرايي ابلهانه پرداخته نبوده تر از تاواني كه بابت حس  گران-  سقراط
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 در روزگاران گذشته دگر گشتن را، در اساس، دليلِ وجود نمود -چه  ني
بايد چيزي در كار باشد تا ما را به خطا  اي از آن كه مي دانستند؛ و نشانه مي

  .اندازد
   امروزه چنين نيست؟-  سقراط
امروزه، به عكس، ما بر آن ايم كه نيروي از پيش، و پيش خود، .  نه-  نيچه

هاي يگانگي،  نام گرفته، ما را بر آن داشته تا مفهوم عقلاي كه  داوري كننده
گونه فراراه خود  جاودانگي، همانستي، جوهر، علت، هويت و وجود، را سراب

  .كنند راه كننده مي ها هستند كه ما را دچار خطاي گم قرار دهيم؛ و كمابيش همين
  ست؟  اين خطا چگونه خطايي-  سقراط
در اين خطاي دريافت، . بشِ آسماني اختران ندارد فرقي با خطاي ديد جن-  نيچه

در آن خطاي برداشت، زبان وكيل مدافع . چشم وكيل مدافع هميشگي خطاست
  .ست هميشگي
   زبان چه نقشي در اين ميان دارد؟-  سقراط
ترين صورت پيدايش   زبان در روزگاري پديد آمد كه كه روان در خام-  نيچه

تر  هاي بنيادي زبان متافيزيكي، يا ساده انگاره و آنگاه كه بشر پيش. خويش بود
  .را به آگاهي درآورد، با چيز جادويي زمختي روبرو شد بگويم عقل
   آن چيز جادويي زمختي چه بود؟-  سقراط
  . گذاشت"من"  چيزي بود تا آن زمان ناشناخته و پيچيده كه نام آن را -  نيچه

  ؟!"من" -  سقراط
موجوديت كنشگري كه خواست يا اراده، علت  وجود بي. "من" آري -  نيچه

 "من"به اين ترتيب . سازد كنش اوست، و اين خواست يا اراده منيت او را مي
 "من جوهرين"در مقام وجود، و در مقام جوهر قرار گرفت؛ و باور به 

 "بودن چيز"پرتوهاي خود را بر همه چيز فراافكند، و با اين فرافكني مفهوم 
  .آفريده شد
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منيت .  ولي منيت بشر از همان هنگام كه بر زمين زاده شد، با او بود-اط  سقر
ست براي كاوش اين گنج و كشف  ست، و عقل ابزاري انساني گنجي سرشتي

  .گوهرهايش
اي نادرست  ولي از اين ايده نتيجه. ات موافق بود توان با اين ايده  مي-  نيچه

  .گرفته شد
  ي نادرست؟  كدام نتيجه-  سقراط

  . نتيجه گرفته شد"وجود" مفهوم فرازميني "من" از مفهوم زميني -يچه  ن
  ي آن  است نه نتيجه"من" مقدمه بر مفهوم "وجود" مفهوم -  سقراط
 گيري شد، و از خواست ي مطلق جهاني نتيجه اراده "من"ي   از اراده-  نيچه

 و و اين هر دو خطاهايي بس بزرگ بود.  خواست مطلق جهاني انتزاع شد"من"
  .سرآغاز مصيبت بزرگ بشر

آخر چگونه . پنداري  شايد خطا از برداشت تو باشد كه چنين مي-  سقراط
 كل انتزاع شود؟ اراده و خواست مطلق جهاني به وجود ءممكن است از جز

  .ي انتزاعي آن است، نه نتيجه "من"ي اراده و خواست  آوردنده
، نمايي "من"  اراده و خواستست وارونه از  اين اراده و خواست نمايي-  نيچه

  .هاي وهم و گمان به وجود آمده تاب دروغين كه بر اثر كج
  .هاي اساسي بينش تو و من همين است  يكي از اختالف-  سقراط
هاي  و اختالف اساسي ديگر بينش ما بر سر مقوله. چنين است.  آري-  نيچه

من بر اين باورم كه داني ولي  ها را اصيل و حقيقي مي تو اين مقوله. عقل است
تر،  ، در جهاني هزاربار روشنايي يافته"من"ديرزماني پس از پيدايش مفهوم 

هاي عقل  اين يقين وجداني به نهاد فيلسوفان هجوم آورد كه ايشان به مقوله
توانند از تجربه برآمده  ها نمي اند؛ و نتيجه گرفتند كه اين مقوله دست يافته

در نتيجه، اين پرسش پيش . ها در تضاد است آن چون تجربه يكسره با - باشند
چه در هند و چه در يونان دچار اشتباهي بزرگ و . اند آمد كه از كجا آمده
  اي بوده بايست روزگاري ما را در جهاني باالتر خانه مي"يكسان شدند و گفتند 
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بايست از   ما مي-!تر، كه واقعيت همين بود  به جاي جهاني بس پايين- باشد
  ".ن بوده باشيم، چون داراي گوهر ايزدي عقل ايمايزدا

ست از  ست، گوهري  مگر در اين شك داري؟ عقل گوهري ايزدي-  سقراط
آنقدر تابناك است كه خورشيد آسمان تنها يك پرتو . ي آسماني ايزدان خانه گنج

. ست بخش شب هستي ي عقل است، و عقل چراغ روشنايي هستي آفريده. اوست
  .ورزان شك نتواند كرد كس جز كوردالن يا غرض ها هيچ در اين
  .كنم چون از واقعيت امر باخبرم  من شك مي-  نيچه

   واقعيت امر چيست؟-  سقراط
 ي مفهوم لوحانه و اغواگرانه چيز تاكنون نيروي ساده  اين است كه هيچ-  نيچه

بريم جانبدار آن  اي كه به كار مي را نداشته، چون هر واژه و جمله "وجود"
يكي از نخستين كساني بود كه به اين مفهوم از  شايد پارمنيدس. است
ساخته شده پرداخت، آن را به شكلي نوين پردازش كرد، و از آن دامي  پيش

اش نيز در آن افتادند؛ از جمله  ساخت فريبنده كه حتا مخالفان مكتب فكري
اني ساخت، از عقل دامي زب پارميندس. دموكريتوس كه مفهوم اتم را ابداع كرد

داشت و  داد و از راه درست باز مي لوحان را فريب مي دامي دروغين كه ساده
ربودي و از آن خويش  تو آن دام را از پارميندس. كرد گرفتار خويش مي

ساختي، و با آن شاگرد شيادت كه چنان خود را در پس نقابت پنهان كرده و از 
ي اين دام از آن تست و اي ساخته كه روشن نيست تا كجا تو مترسك مسخره

از كجايش از آن اوست، ماهرانه، تارهاي بيشتري براي آن دام تنيديد، و 
ي آن  دالن را گرفتار تنگناي گيج كننده ترش ساختيد، و بسي از ساده فريبنده
  .كرديد

دالن اسير شده در  شكني و ساده اي كه دام عقل درهم  و تو آمده-  سقراط
  تنگناي آن را برهاني؟

  .شكستن دام عقل نيست  نيازي به درهم-نيچه  
   چرا؟-  سقراط
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شكسته و خود را از آن  ست كه بشر اين دام را درهم  چون ديرزماني-  نيچه
  .رهانيده
   و فارغ از دام عقل بشر چه خواهد كرد؟ به كدام راه خواهد رفت؟-  سقراط
ه غريزه خواهد به را. خواه خويش را تحقق خواهد بخشيد ي قدرت  اراده-  نيچه
  .رفت

  راهه خواهد رفت و خود را نابود خواهد كرد؟  يعني به بي-  سقراط
انتهاي تحقق بخشيدن  ها رها خواهد شد و در آزادراه بي راهه از بي.  نه-  نيچه

 خويش، فارغ از هرگونه گرايش به متافيزيك، يا هرگونه باور به "من"به 
  .رفراز و قدرتمند پيش خواهد رفت س،"بودنِ ساكن و ثابت"و  "وجود مطلق"

رسد و كي سرش به سنگ خواهد خورد يا   برود، ببينيم به كجا مي-  سقراط
اينك، اگر موافق باشي، بحث را كوتاه كنيم و . بست خواهد شد گرفتار بن

  .اش را به گفتگويي ديگر واگذاريم ادامه
 عقل را پيش پاي چال پس بدرود بر تو اي ترفندكاري كه سياه.  موافقم-  نيچه

  .دل كندي كوردالن ساده
 .گويي كه بشر را با سراب غريزه فريفتي  و بدرود بر تو اي دروغ-  سقراط

  
  
  
  



 

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  ي پنجم جلسه

  
ي پيمان  انديشي؟ و درباره ي وجدان، گناه و بدوجداني چه مي  درباره-  نيچه

اي   وظيفه- واندي پروردن جانوري كه پيمان نهادن ت نهادن؟ آيا وظيفه
بندش كرده؟ آيا اين  تضادآميز نيست كه طبيعت در مورد انسان خود را پا

  ي انسان نيست؟ ترين مساله راستين
ست كه از بدو زايش بشر   وجدان نيز يكي از آن گوهرهاي سرشتي-  سقراط

. چراغ نهاد اوست بهاترين گوهرهاي شب بر زمين با او زاده شده، و از گران
كند،  هاي انسان را داوري مي ها و گرايش ها و انديشه  كه كنشوجدان است

اش بسته، به او گوشزد  هايي را كه با وجود عقالني هاي انساني و پيمان وظيفه
  .طلبد پيماني مي كند، و از او درست مي

 ولي آدمي گوهر سرشتي ديگري جز وجدان دارد كه كاركردش درست -  نيچه
  .برخالف كاركرد وجدان است

   كدام گوهر سرشتي ديگر؟-  سقراط
انديشان، نه چيزي  كاري كه، برخالف گمان خام  گوهر سرشتي فراموش-  نيچه

اين نيروي مثبت سركوب . ست كنشگر و پويا كنش، كه چيزي به سادگي بي
داد گوارش رواني به دو بخش، يكي بس كوچك و  شود درون است كه سبب مي

يابد و  مان ره مي  بس كوچكش به آگاهيبخش. ديگري بس بزرگ، تقسيم شود
يابد و ساكن  مان راه مي بخش بس بزرگش به ناآگاهي. كند در آن جا خوش مي

  كاري كوشا كه داراي نقش فراموش. شود ديرمان، شايد هم هميشگي، آن مي
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 درباني و نگهباني و همچنين پاسداري از آرامش و ادب و آداب در نظام 
هاي آگاهي،  شود درها و پنجره ست كه سبب مي يست، نيروي در بند رواني

گاهي بسته شود؛ و روان از شر هياهو و كشاكشي كه جهان زيرزميني 
كنند، آسودگي خاطر  ستان ما با آن، با هم و بر ضد هم كار مي هاي بهره اندام

يابد و در لوح سپيد آگاهي جا براي چيزهاي تازه باز شود؛ و فراتر از آن، 
بيني كردن و پيشاپيش تصميم  اي واالتر، فرمان راندن، پيشتوان كاركرده

  .گرفتن فراهم گردد
كاري دشمن وجدان است، ناسپاسي و قدرناشناسي مقام   فراموش-  سقراط

كار كه آنگاه كه انسان از مرزهاي مهار و  ست پليد و تبه انسانيت است، نيرويي
كند، بر او   كر تسليم ميهاي كور و شود و خود را به غريزه فرمان عقل دور مي

سازد، او را به ناسپاسي و از  شود و وجدانش را ضعيف و ناكارا مي چيره مي
هايي كه در  دارد كه با عقل و وجدان بسته و وظيفه هايي وامي ياد بردن پيمان

  .ها، يعني در قبال انسانيت خويش، دارد قبال آن
فراموشي جايي براي  بي.  ولي فراموشي نيرويي مقدس و مفيد است-  نيچه

. تواند باشد شادكامي، براي سرخوشي، براي اميد و براي غرور در ميان نمي
كه در او اين دستگاه سركوب از كار افتاده باشد، يا درست كار نكند، به  آن

  .تواند كرد چيز را تمام نمي ست و كار هيچ ماند كه دچار بدگواري كسي مي
  .رگ بشر استضعف بز ي   فراموشي نقطه-  سقراط
نشان نيرومندي . ي قوت بشر است فراموشي نقطه. كني  اشتباه مي-  نيچه

اين . ترين نيازهايش اوست و صورتي از تندرستي پرزورش و يكي از اساسي
  .ست جانور به شدت نيازمند فراموشي

نيروي حافظه كه : ست ستايم كه در برابر فراموشي  من نيرويي را مي-  سقراط
  .گيرد پيماني از آن سرچشمه مي  وجدان است و درستپاسدار گوهر

  .پذيري  و مسئوليت-  نيچه
  پذيري كجاست؟ ي تو خاستگاه مسئوليت  در فلسفه-  سقراط



 99  پنجمي  جلسه

جاست كه كار پرورش جانوري كه پيمان نهادن تواند، انجام   آن-  نيچه
آموزد كه رويدادهاي ضروري را از رويدادهاي  جاست كه بشر مي آن. گيرد مي

آمدي بازشناسد و به عليت بينديشد و رويدادهاي فرداي دوردست را  پيش
هاي رسيدن به آن را  ها و روش بيني كند، و هدف را و راه امروز ببيند و پيش

و براي چنين . فرارو نهد؛ و در كل، حساب كردن و به حساب آوردن تواند
ني و نظم بايد، بيش از هر چيز، چيزي به حساب آمد وضعي، انسان خود مي

از جمله در پندار خويش، تا آنكه سرانجام در مقام : يافته و ضروري شده باشد
  .اش را گردن گيرد گيرد، آينده كسي كه پيماني را گردن مي

  تواند قابليت پذيرش مسئوليت بيابد؟  و چگونه انسان مي-  سقراط
قيت عرف  نخست بايد ساخته و پرداخته شود، با ابزاري كه آن را اخال-  نيچه

  .ام اخالقي ناميده
  ؟! اخالقيت عرف اخالقي-  سقراط
ش  ست كه بشر در درازاي زندگاني و پردازش به آن همان كاري.  آري-  نيچه

يابد، و باالترين  اش معنا مي تاريخي جاست كه تمام كوشش پيش اين. انجام داده
تي كه در مزگي و حماق گيري و استبداد و بي دليل خود را، از جمله آن سخت

بند  به ياري اخالقيت عرف اخالقي، و آن تن. آورد اين كار هست، به دست مي
راستي چيزي به حساب آمدني، ساخته و پرداخته  ست كه بشر به اجتماعي

  .شده
نامي؟ چه بر و  ست عرف اخالقي مي  تو چيزي را كه گوهري سرشتي-  سقراط

   اين پردازش؟باري خواهد داشت درخت انسانيت در پايان فرايند
آورد، و بر زميني كه جامعه و  ي خويش را به بار مي  سرانجام ميوه-  نيچه

اند، بر  كنند كه ابزار كدام كار بوده اش سرانجام پديدار مي اخالقيت عرف اخالقي
فرما بر  ترين ميوه، فرد فرمان سرسبزترين شاخسار اين درخت، آن رسيده

دگرباره بررسته از بند اخالقيت عرف رويد؛ فردي  خويش، انسان و جهان مي
ي خودسرِ دورياز،  اخالقي، فرد خودفرماني فراسوي اخالق، بشري داراي اراده

  كه در او آگاهي پرغروري رسته كه در هر رگ كسي كه پيمان نهادن تواند، آن



 100  گفتگوي فلسفي بين سقراط و نيچه

 و پي روانش روان است، آدمي خودآگاه به آنچه سرانجام به فرجامي رسيده 
 و بر روي هم، -گشته، انساني آگاه از قدرت و آزادي خويشآور  و در او تن

  .برخوردار از احساس به كمال رسيدن انسان
ي وسوسه  اي كه رانه ي لگام گسيخته  يعني همان جانور اسير غريزه-  سقراط

اش از انسانيت را با فرمانروايي بر انسان  راند و نافرماني و غريزه پسش مي
  ست؟ كاري و ددمنشي شمه بنيادين تبهكند؟ همان كه سرچ كامل مي
خداوندگار . انساني آزاد گشته كه به راستي پيمان نهادن تواند.  نه-  نيچه
فرمانروايي به كمال آگاه از برتري خويش بر تمام آناني كه پيمان . ي آزاد اراده

  .نهادن نتوانند و از خويشتن را به گردن گرفتن عاجز اند
  .ست دهشتناك خويي ده چنين موجودي درن-  سقراط
انگيزد و  ست كه اعتمادي شگرف برمي انساني آزاده. خو نيست  درنده-  نيچه

ست كه سروري بر خويش، و به ناگزير،  سروري. ترس و شكوهي شگفت دارد
  .بخشد ارادگان و اعتمادناپذيرانش مي سروري بر طبيعت، و بر تمام كوته

  خو چيست؟ رنده مالك سنجش و داوري اين جانور د-  سقراط
ي ارزشي خود را  ي دورياز استوار، سنجه  انسان آزاد، در كنار اراده-  نيچه

شمارد و كوچك يا  او با فرانگريستن به ديگران، پست يا واالشان مي. نيز دارد
گونه كه همانندان خويش را كه بديشان  دارد، درست همان شان مي بزرگ
دارد و   نهادن توانند، ناگزير بزرگ ميگرم تواند بود، آناني را كه پيمان پشت

سختگيرانه و كم و : نهند فرمايانه پيمان مي آناني را كه فرمان. شمارد واال مي
  .ُكند

چاه درونش   مگر چنين جانور خودخواه خودخدابيني كه سياه-  سقراط
گرم  تواند پشت ي بدگماني و كينه و نفرت است، به كسي هم مي سرچشمه

  .اش اجازه نخواهد داد كه به كسي اعتماد كند ودخواهيباشد؟ سرمستي خ
اش  گرمي رو پشت شود، و از اين گرم نمي او چندان به كسي پشت.  آري-  نيچه
  .ي شرف و افتخار است مايه

   چرا؟-  سقراط
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 زيرا چنان تواناست كه با وجود هر رويدادي، حتا با وجود سرنوشت، -  نيچه
هاي خوبي   او براي ناتوانايان و سست پيمانان هديه.ماند بند مي به پيمان خود پا

  .آماده دارد
  هايي؟  چه هديه-  سقراط
آنكه  نهند بي اي كه پيمان مي ي بادشده هاي برآماسيده  براي آن خيك-  نيچه

پيماناني كه قول خود را هنوز بر   و براي سست-اردنگي: بتوانند پابندش باشند
  .ب و فلكچو: نهند زبان نيامده زير پا مي

  .ي ددصفتي اوست اي آشكار از غريزه ها نيز نشانه  اين هديه-  سقراط
ي سرورِ  كاري اوست، و غريزه ي راست ي غريزه نشانه.  نه-  نيچه

  .اش سروري
  ي كدام مادر اند؟ ها زاده  اين غريزه-  سقراط
  .ست  مادرشان كه همانا پدرشان نيز هست، آگاهي-  نيچه

  ؟! آگاهي-  سقراط
ي بر دوش داشتن  آگاهي پرغرور از امتياز ويژه. آگاهي.  آري- نيچه 

اين . ياب چيرگي بر خود و بر سرنوشت خود آگاهي از آزادي كم. مسئوليت
به :  ترين ژرفناهاي وجودش رخنه كرده و به غريزه بدل شده ها به ژرف آگاهي
  .نوجدا: فرمايي فرماي فرمان ي فرمان ي سرورِ سروري، غريزه غريزه

  كني؟  تو وجدان را چنين تعريف مي-  سقراط
  .تبارشناسي كردم.  تعريف نكردم-  نيچه

وجدان گوهر . ي روييده بر درخت زندگي انساني نيست  وجدان ميوه-  سقراط
ي گرانبهاي عقل  سرشتي جان انسان است، گوهري زاده شده با انسان و هديه

  .ست خواهي ي كور و كر فزون خواني غريزه آنچه تو وجدانش مي. اوست به او
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ي روييده بر سرسبزترين  ترين ميوه رسيده:  وجدان همين است-  نيچه
توان به گردن گرفتن خويشتن، آن هم با غرور و . شاخسار درخت زندگي

ست اگرچه رسيده ولي  اي ميوه. افتخار، و بدينسان گواهي كردن خويش
درخت آويزان مانده باشد تا بايست كال و گس بر  چه دراززماني مي. ديررس

  .هزاران هزاره و شايد بسي بيش از آن! پخته و رسيده و خوشاب شود
  ست؟ ي انساني ي حافظه  پس به گمان تو وجدان ثمره-  سقراط
  .گمان چنين است بي.  آري-  نيچه

توان در خاطر جانورِ انسان حافظه نشاند؟ چگونه   ولي چگونه مي-  سقراط
 نيمه پرت اين جانور كوركورانه پيرو -دميِ نيمه گول شود بر ذهن دم مي

كاري جاندار، چيزي نشاند كه هماره به يادش  غريزه، يا به قول تو فراموش
  بماند؟
توان، ولي به سختي و با تقالي بسيار، به عمر تاريخ، بس كند و   مي-  نيچه

يف روش انجامش هم هرگز نرم و لط. ها سال تدريجي، در درازناي ميليون
اش  سازي انگيزتر از فن حافظه تاريخ بشر چيزي هول نبوده، بلكه در تمام پيش

كرده كه  نهاده، و چنان حك مي بايست در حافظه داغ مي چيزي را مي. نبوده
ماند كه همواره  براي هميشه در آن بماند، و تنها آن چيزي در خاطر مي

ترين، و نيز، دردا  ينهترين اصل دير  اين است نخستين و اساسي- دردآور بماند
  .شناسي انسان ترين روان و فسوسا، ديرپا

  نشانده؟  چگونه چيزي را در حافظه مي-  سقراط
هاي پيشين، جز با خون  ي بشر هزاره  كار نشاندن چيزي در حافظه-  نيچه

ترين  هولناك. رفته ريختن و شكنجه دادن و قرباني كردن از پيش نمي
زادها،  ها، از جمله قرباني كردن نخست يگذار ها و گروگان قربانگري

ترين آيين  دالنه ها، از جمله اخته كردن، سنگ ترين اندام بري آشوب دل
هاي  هاي خويش نظام هاي آييني كه همگي در زيرترين اليه هاي فرقه گزاري
  .ترين ابزار حافظه نشاني بوده دلي اند، اساسي سنگ



 103  پنجمي  جلسه

ي ددصفتي بشر ابتدايي  مان غريزهي ه  آيا اين ابزار دست پرورده-  سقراط
  اش؟ طلبي خواهي و قدرت پخت فزون نبوده؟ يا دست

اي بوده كه پي برده بوده همانا درد  ي غريزه پرورده دست.  نه-  نيچه
تر  ي بشري سست هرجا كه حافظه. ست نيرومندترين دستيار حافظه سازي

  .نموده تر مي ها هولناك ها و آيين بوده، نماي رسم
نشاني و چيرگي بر  هاي كيفري ابزار حافظه  پس به گمان تو قانون-اط  سقر

اند، نه برخاسته از كشش سرشتي انسان به درست و نيك و  فراموشي بوده
  شريف زيستن؟

اي بوده ويژه براي چيرگي بر  هاي كيفري سنجه سختي قانون.  آري-  نيچه
ر روان انسان براي كيفرهاي سنگين الزم بوده تا داغ وجدان ب. كاري فراموش

پس از اين . كمال حك شود ديرماني، به قدمت هزاران هزاره، بنشيند و در او به
 را در "خواهم و نبايد بخواهم نمي"چيرگي بود كه سرانجام آدمي چند 

ي  در زير سايه. ها پايه و بنيان وجدانش شدند اش نگهداشت و همين حافظه
، سرانجام بشر با وجدان جبارش آورشان سنگين و در بند زنجيرهاي اسارت

راستي به ياري  هايش زندگي كند، و به پيمان بست كه در خدمت او و فرمان
  .اي بود كه سرانجام آدمي بر سر عقل آمد چنين حافظه

اگر گاه .  وجدان نه تنها جبار نيست بلكه بس مهربان و دلسوز است-  سقراط
آورد، براي نجات  درد ميآيد و خشونتش جان آدمي را به  خشن به نظر مي
ها و  جراحي چنين دمل. ست هاي چركين تباهي ها و غده دادن روح از دمل

توان به  كند نمي شك دردآور است، ولي پزشكي را كه چنين مي هايي بي غده
  .دلي متهم كرد جباري يا سنگ

ي پزشك وجدان اجتماعي را چه  هاي درماني يا جراحي بس ويژه  روش-  نيچه
آجين  كار، به چرخ شكنجه بستنش، ميخ ؟ سنگ آسيا كوبيدن بر سر گنهگويي مي

پاره كردنش يا لگدمال سم  آجين كردنش، به اسب و استر بستن و پاره يا شمع
زنده  ستوران ساختنش، در روغن جوشان يا شراب گدازان انداختنش، زنده

  از چهاراش، بند از بند جدا كردنش، به صالبه كشيدنش و  پوست كندن جانانه
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اش، عسل ماليدن بر تنش و زير آفتاب   ميخ آويختنش، تراشيدن گوشت سينه
  ها سپردنش؟ سوزان به دست مگس

هاي همان  ها فرمان اين. ها فرمان وجدان بشري نبوده كدام از اين  هيچ-  سقراط
طلبي خودخواهانه بوده و ريشه در  خواهي و قدرت ي كور و كر فزون غريزه

  .نه در وجدان انسانيددصفتي داشته، 
 اين دو - فرمان عقل و وجدان اجتماعي.  فرمان عقل و وجدان بوده-  نيچه

گيرانه،  اند تا با قهاريت و جديت، سرسختانه و سخت جباري كه هميشه كوشيده
ها، عقالنيت و  دلي ها و سنگ ها چيره شوند و با خونريزي ها و غريزه بر عاطفه

اش، به زور، تحميل  ي بشر و كنش و انديشه فظهاخالقيت عرف اخالقي را بر حا
  .كنند

 من وجدان و گرايشش به مجازات آناني كه فرمانش را ناديده -  سقراط
كاران، را داراي ريشه در سرشت  گذارند، يعني بزه گيرند، يا زير پا مي مي

  .اش دانم، نه بررسته از ماهيت زميني آسماني انسان مي
گوي هر پرسش دشواري، آگاهي كه آگاهي به گناه يا   آيا تو كه پاسخ-  نيچه

اي تيز براي بوي اخالق  بدوجداني چگونه پا به جهان گذاشت؟ آيا تو كه شامه
ي مفهوم اصلي اخالق، يعني گناه، در  اي كه ريشه داري، هرگز بويي از اين برده

 از ها بوده؟ يا آن كه كيفر به عنوان تاوان، يكسره جدا مفهوم بس مادي بدهي
  ي آزادي يا ناآزادي اراده پديد آمده؟ هر پنداري درباره

كارانه رفتار نكند و  توانست بزه كار سزاوار كيفر است، زيرا مي  بزه-  سقراط
  .به خود يا ديگران گزند و زيان نرساند

ست بس پسين و ظريف از داوري و   اين ايده، در حقيقت، صورتي-  نيچه
ر تو اين را در سرآغاز بنهي، آنگاه روشن برداشت نخستين انساني، و اگ

  .شناسي انسان نخستين سخت ناداني شود كه در كار روان مي
   به گمان تو اين ايده چگونه به وجود آمده؟-  سقراط
  . بستان سرچشمه گرفته- ي بده  از ايده-  نيچه

   چگونه؟-  سقراط
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ن رو كيفر كار را نه از آ تري از تاريخ بشر، بزه  در بخش بزرگ-  نيچه
دانستند، بلكه خشم خود را بر سر  گوي رفتارش مي دادند كه وي را پاسخ مي

كردند كه سبب آسيب يا زياني شده، و اين چنين تنبيهش  كسي خالي مي
درستي  ولي اين خشم با اين ايده مهار و تعديل شد كه هر آسيبي به. كردند مي

  .ردن آسيب رسانهمسنگي دارد بازپرداختني، از جمله با به درد آو
اش كه ريشه در توحشش دارد به كيفر  جويي سفاكانه   بشر را انتقام-  سقراط

  .داشته دادن ديگران وامي
اش به كيفر دادن ديگران  ي سوداگري بشر را روحيه. كني  اشتباه مي-  نيچه
  .انگيخته برمي

   چرا و چگونه؟-  سقراط
ي  ي آسيب و درد، اين ايده دلهدار و بنيادينِ معا ي سخت ريشه  ايده-  نيچه

كار و  ي قراردادي ميان بستان آغازين كه چه بسا هنوز هم پابرجاست، از رابطه
ي خود به  است، و به نوبه "شخص صاحب حق"ي  كار، كه به ديرينگي ايده بده

 بستان در گذشته -هاي اساسي خريد و فروش، داد و ستد، و بده صورت
و درست همين جا بود كه پيمان نهادن در كار . اشاره دارد، سرچشمه گرفته

نهاد، حافظه  آمد؛ و درست همين جا بود كه از براي آن كس كه پيمان مي
گيري و  ي اصلي آن همه سخت ساخته شد؛ و درست همين جاست سرچشمه

  .دلي دردزايي سنگ
 آخر موضوع گناه و كيفر يا بدوجداني و وجدان چه ربطي دارد به -  سقراط

خواهي براي هر چيز آسماني  اد و ستد؟ چرا تو چنين مغرضانه ميموضوع د
اي تاريخي درست كني؟ وجدان  اي زميني و براي هر چيز سرشتي ريشه ريشه

دهد، تا تنبيه كند و  داور رفتار و كردار ماست و بدوجداني را با كيفر پاسخ مي
شگري و ي بشر در كن آگاه گرداند و باز دارد و مجري قانون آزادي اراده

  . هايش باشد گويي در قبال كنش بنابراين پاسخ
ي گناه و كيفر را   اين ديد متافيزيكي تست، ولي ديد تاريخي من مساله-  نيچه

  .بيند جور ديگري مي
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  بيند؟  چگونه مي-  سقراط
كار است، براي  كار يا خطاكار كه در حقيقت نوعي بده كار يا گناه  بزه-  نيچه

 بازپرداخت بدهي خويش جلب اعتماد كند، و در باب آنكه بتواند در باب
استواري و تقدس پيمان خويش ضمانتي داده باشد، براي آنكه بازپرداخت دين 

بست  كار گروي مي را همچون وظيفه و تعهدي بر وجدانش نقش زند، با بستان
اوست و  ي بازپرداخت دين بر نيايد، چيزي را كه در مالكيت كه اگر از عهده

چيزي چون بدنش، همسر يا : در اختيار دارد، جانشين آن كندهنوزش 
اش،  ها، آمرزيدگي اش، يا در برخي آيين اش، حتا زندگاني فرزندش، آزادي

  .رستگاري روحش، و سرانجام، آرامش در گورش
  كار داشته؟ اي براي بستان گونه بازپرداخت چه نتيجه  اين-  سقراط
  .آورده وجود مياي شادماني به   در او گونه-  نيچه

  ؟! شادماني-  سقراط
نمايي يافتن و با خيال آسوده بر  شادماني مجال قدرت. شادماني.  آري-  نيچه

قدرت فرمانروا بودن، سرخوشي آزار دادن به خاطر لذت آزار،  موجودي بي
تر، اين لذت در  بندي اجتماعي فرودست كار در رده هرچه بستان. لذت زورگويي

ي  اش گواراتر از هر لقمه گيري  بسا در كام حس انتقاماو سرشارتر، و چه
اي  ي ديدن خويش در رده راستي همچون چشيدن مزه گوار ديگري، و به خوش

  .بخش باالتر، خوشايند و لذت
بخشي تنبيه  جويي ددصفتانه در كيفردهي را با آگاهي  سفاكي انتقام-  سقراط

  .اشتباه نگير
كار با  بستان.  برخورداري از حق سروري:ي هر دو يكي بوده  ريشه-  نيچه

كيفر دادن . شده اي از حق سروري برخوردار مي كار، به گونه كيفر دادن بده
ي احساس عالي خوار كردن ديگري و  داده كه مزه كار به او اين امكان را مي بده

رحمانه شاهد تاوان دادنش با درد كشيدن و  بدرفتاري با او را بچشد، و بي
  .رحمي پس غرامت ستاندن عبارت بوده از جواز و حق بي.  باشدآزار ديدن
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درست بر ضد انسانيت . رحمي ربطي به انسانيت انسان ندارد  اين بي-  سقراط
گير آن  خويي حيواني كه گريبان ي درنده ست ناشي از روحيه اي عارضه. است

جدان را كنند و فرمان و شود كه خود را از مهار عقالنيت آزاد مي سركشاني مي
ي خودخواهي و  بند و باري كه رانه گسيختگان بي همان لگام. نهند گردن نمي

ها تو را چنين  شان از غريزه شان رانده، و پيروي كوركورانه طلبي پس قدرت
دل  خوي سفاك و سنگ مسرورانه به وجد آورده،  و پيامبر ايشان، آن درنده 

  .ابر مرد: ات آرماني
ست؟  اي حقوقي ي وجدان مساله بفهمي كه مسالهخواهي   چرا نمي-  نيچه

هاي اخالقيِ  از قبيل گناه، وجدان، وظيفه و تقدس وظيفه، در  خاستگاه مفهوم
سرآغاز آن، همچون سرآغاز هر چيز بزرگ . ست همين قلمرو تعهدهاي حقوقي

بايد اين نكته  و آيا مي. ديگر بر زمين، ديرزماني سراسر غرقه در خون بوده
از روز را ناديده گرفت يا پنهان كرد كه اين جهان، در اساس، از آن تر  روشن

پس، از بويي از خون و شكنجه هرگز خالي نبوده؟ آن درهم تنيدگي غريب و 
  .جا پديد آمده نيز نخست همين چه بسا نامفهوم گناه و رنج

  باشد؟ تواند تاوان بدهي  مگر رنج مي-  سقراط
كار را به اوج خوشي برساند،   آزار دادن بستانآنگاه كه. تواند  آري مي-  نيچه

تا بدانجا كه زيان ديده همچند زيان خود را دريافت كند، از جمله همچند 
آزار : ناخوشي برآمده از آن زيان را، يعني خوشي شگرف همسنگ آن را

تر،  كار پايين  آن جشن راستين، كه هرچه رده و جايگاه اجتماعي بستان-دادن
  .ست باالتر كه سرور سروريارزش آن خوشي 

بيني؟ اين جانور  جويي را در اين ماجرا نمي  آيا رد پاي حس انتقام-  سقراط
جو و  كار موجودي انتقام ي تبه گسيخته هوشمند رها از مهارِ عقلِ افسارِ وجدان

  .توز است كين
را اينجا در ميان نهد، به جاي تيز  انتقام انديشانه مفهوم  هركه خام-  نيچه

  . ردن ديد خويش، تيره و تارش كردهك
   چرا؟-  سقراط
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به درد آوردن "كشاند كه   زيرا انتقام ما را باز به همان مساله مي-  نيچه
  "چگونه تاوان تواند بود؟

رحم است و همين   بشر رها از قانون عقل و نظارت وجدان بي-  سقراط
 و چون مهار عقل را كند، توزي وسوسه مي جويي و كين رحمي او را به انتقام بي

  .شود دل مي گيرد و سنگ رحمي خو مي نهد، پس به بي گردن نمي
ي مسرت و جشني  ترين مايه تر عالي رحمي براي انسان ابتدايي  بي-  نيچه

ولي نه در آن . اش بوده شايد هم چاشني هر خوشي. سراسر شادماني بوده
رحمي بس   براي بياش تشنگي. ورزي جويي يا غرض بدخواهي بوده، نه انتقام

دلي ارضايش  جامي شراب سنگ. شده گناهانه فرونشانده مي دالنه و بي ساده
هنجار، همچون  اش فارغ از سود و زيان، همچون صفتي به بدخواهي. كرده مي

و ديدگاني . آمده به ميان مي! آري: چيزي كه وجدان در برابرش با ادب بگويد
ترين شادماني  ترين و بنيادي  اين ديرينهي بين گر نيك بنگرد، چه بسا مايه ژرف

  .تواند ديد ي انسان را در روزگار كنوني نيز مي جشنواره
  بيني؟ رحمي را چنين مي  تو ريشه ي بي-  سقراط
جويانه  و درختش را بررسته از خاك سرورخواهي سروري.  آري-  نيچه

  .دانم مي
ز مهار عقل و  و نه ناشي از بدخواهي و خودخواهي رها شده ا-  سقراط
  وجدان؟
  .يابم و آن را در روزگاران آغازينش روندي بالنده و سازنده مي.  نه-  نيچه

   چرا بالنده و سازنده؟-  سقراط
تر و  رسانده و چه چيزي بالنده  چون بشر را به سرور و سروري مي-  نيچه
  تر از اين؟ سازنده
ي كيفر   و ريشهست جويي رحمي شادي ي بي  پس به گمان تو ريشه-  سقراط

  دادن تاوان ستاندن؟
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تا همين چندي پيش كسي مجلس عروسي شاهانه و جشن و .  آري-  نيچه
كار، و تكه پاره  گردن زدن يا به دار آويختن گناه سرور شكوهمند همگاني را بي

تماشاي درد بردن ديگران يكي . توانست كرد كردن و سوزاندن مرتد گمان نمي
در دوران . تر از آن به درد آوردن بوده، و خوشها  ترين خوشي از خوش

  .ترين جشن و سرور بشر بوده باستان كيفر دادن شادمانه
  ! پس چه دوران سياهي بوده آن روزگار-  سقراط
  .زدگاني چون تو و فرزندانت تر از روزگار بدبينان و تباهي  نه سياه-  نيچه

   منظورت چيست؟-  سقراط
رحمي خود   در آن روزگاراني كه بشر از بي منظورم اين است كه-  نيچه

تيرگي آسمانِ . تر از روزگار شما بدبينان بود شرمسار نبود، زندگي شادمانه
افكن بر بشر، همراه با افزايش احساس شرم بشر از بشر، هرچه  فرازينِ سايه

ات و  زده ي بدبينانه كه تو و دوران تباهي آن نگاه خسته. تر شده افزون
بهگن پس از آن در چشم بشر نشانديد، آن بدگماني به معماي هاي ت دوران

هاي  زندگي، آن نفي يخين از سر بيزاري به زيستن، هرگز از نشانه
ها هرزه گياهاني  اين. هاي زندگاني نژاد بشر نبوده ترين دوران شريرانه
شان پديد آمده  شود كه مرداب شان پيدا مي روي اند كه آنگاه سر و كله مرداب
  .باشد

   مرادت چيست؟-  سقراط
ست كه سبب  اي  مرادم آن نرم و نازك شدن و اخالقي شدن بيمارگونه-  نيچه

شود جانورِ انسان سرانجام دست آموز شود و بياموزد كه از تمام  مي
  .هاي خود شرمسار باشد غريزه

 اخالقي شدن آغاز انسان شدن و انساني زيستن است، آغاز پذيرش -  سقراط
زمان است كه انسان آغاز  جا و اين از اين.  نظارت وجدان استمهار عقل و

اي جهاني حاكم بر هستي را با  انديشد و وجود انديشه انساني كه مي. شود مي
دانم مرادت از اخالقي  نمي. نهد كند و گردن مي تمام عقالنيت خويش باور مي
  يماريترين ب دانم كه نااخالقي شدن مهلك شدن بيمارگونه چيست، ولي مي
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ست كه روان را فاسد و تن را تباه  ناپذيري  انسانيت است، همان بيماري درمان
  .هاست ي بداخالقي گرداند و ريشه مي

ست، همان "فرشتگي" اخالقي شدن بيمارگونه رهسپار شدن در راه -  نيچه
اش را  در اين راه بشر چنان معده. بستي كه ناخوشايندترين راه است راه بن

گناهي جانورانه  بانش را باردار كرده كه نه تنها شادماني و بيآشوبناك و ز
اش را در كام او از دست داده، تا بدانجا  آزار شده كه زندگي نيز مزه وي را دل

  .كند گيرد و اَه اَه مي اش را مي كه گاه از بوي گند خود بيني
فساد  بشر از بوي گند خود كه برخاسته از روان فاسد اوست، و اين -  سقراط

برد و بر  خود ناشي از نااخالقي زيستن يا بداخالقي بيمارگونه است، رنج مي
  .شورد اين رنج است كه گاه مي

شوراند، وجود رنج به خودي خود نيست، بلكه   آنچه بشر را بر رنج مي-  نيچه
  .معنايي آن است بي

رنج درست برعكس، تمام معناي بشر از اين . معنا نيست  رنج بشر بي-  سقراط
رنج بشر دانايي . اش معنا داده ناشي شده، و همين رنج است كه به زندگاني

رنج بشر ناشي از اين است كه ايزد وجدان شاهد . اوست، رها از عقالنيتش
هاي نافرمانش را  ها و غريزه هاي برخاسته از وسوسه كاري اوست و بزه

ن آگاهي و بيند و او بر اين بينش آگاه و از آن شرمسار است و همي مي
  .ي رنج اوست شرمساري مايه

ي نافرمان خويش است يا   و آن ايزد تماشاگر نمايش دردناك رنج بنده-  نيچه
  اش؟  شكنجه دهنده

گر خود بشر است كه با  شكنجه. تماشاگر است.  شكنجه دهنده نيست-  سقراط
 آزارد و ايزد وجدان كه داور رحمانه مي بداخالقي و بدوجداني خويش را بي

  .ست رحمي اوست، شاهد اين بي
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ست كه آدمي در گذشته، به قد و   پس او هم يكي از آن ايزداني-  نيچه
اي سر كنند و  سنبه هاي گوناگون، ساخته تا بتوانند به هر سوراخ قواره
رحمي ناديده  شان در تاريكي تيز ببيند و نگذارد كه نمايش دردناك بي هاي چشم
  .بماند

  .ت چنين نيس-  سقراط
رحمانه اند،  هاي بي  وه كه اين پندار باستاني كه ايزدان عاشق نمايش-  نيچه

  !آفريني ما ريشه دارد هنوز چه ژرف در روند انسان
 كارگردان است و "كلس تكليف اخالقياهر" در نمايش وجدان -  سقراط
ها، را به نيك و واال و شريف و  اوست كه بازيگران صحنه، آدم. گردان صحنه
كه از رهنمايي او سرپيچد و نافرماني  نمايد، و آن نه بازي كردن ره ميعاقال

راهي برگزيند از بازي طرد خواهد شد؛ و محكوم به رنج  كه راه گم كند، آن
  .بردن و شكنجه شدن در درون خويش خواهد گشت

ي فيلسوفان اخالقي يونان بودي، اين   و درست با تو، كه سرسلسله-  نيچه
ي كشاكش اخالقي اهل  د آمد كه ديدگان ايزد وجدان بر صحنهپندار پوچ پدي

ديو درونش، و شكنجه دادن او  اش با سياه فضيلت با خود، و درگيري پهلوانانه
و درست پس از آن بود كه گرفتار اين انگار دست و پا . و خويش نگران است

ز بر بر صحنه است و ا "هراكلس تكليف اخالقي"گيرِ در تنگنا فكن شديد كه  
و اين انگار واهي چنان مغزتان را پر كرد كه جز آن چيزي . صحنه بودنش آگاه

توانستيد پنداشتي از فضيلت داشته باشيد  شمايان هرگز نمي. در سر نداشتيد
شما براي با فضيلت زيستن نيازمند شاهد بوديد، . كه كسي شاهدش نباشد

رين فضيلت است، ت چون بدون شاهد قادر به انساني زيستن كه خود بزرگ
نبوديد؛ از اين رو ايزد وجدان را در مقام شاهد كنش خويش آفريديد، و او را 

  .ايزدي رسانديد به مقام بزرگ
  .ايزد عقالنيت او را آفريد.  ما او را نيافريديم-  سقراط
  .اش را شما ساختيد، ولي اصلش را داد و ستد آفريد  بدلي-  نيچه

   چگونه؟-  سقراط
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هاي  ترين صورت رابطه هاي گناه و تعهد ريشه در ابتدايي اس احس-  نيچه
. كار كار و بده ي بستان ي خريدار و فروشنده، در رابطه در رابطه: شخصي دارد

هاي انديشه  ها و داد و ستد بود كه نخستين دانه گذاري و يافتن همسنگ ارزش
. ين بودهتوان ثابت كرد كه بنيان انديشيدن هم را در ذهن بشر كاشت، و مي

ترين نوع تيزهوشي و سرآغاز غرور بشري نيز همين جا شكفت، و حس  ديرينه
برتري نسبت به ديگر جانوران را در بشر به وجود آورد، و او از اين حس، 

گير، ارزياب  با اين حس، بشر انگ موجودي اندازه. احساس غرور و قدرت كرد
انوري ديد آگاه به ذات ها را بر خود زد، و خويشتن را ج ي ارزش و سنجنده

  .خود و ارزياب موجوديت خويش
ي داد و ستد در مقايسه با قدمت تاريخ زندگي بشر بر زمين   رابطه-  سقراط

ست نوبنياد كه از آن هنگام آغاز شد كه بشر  اي اي بس جديد است، رابطه رابطه
داراي منيت شد و براي خودش كسي شد گرفتار در زنجير اسارت خودخواهي 

زيست، بدون  پيش از آن نيز بشر هزاران هزاره بر زمين مي. اش طلبي زيادهو 
طلبي نيز از  در آن زمان نيز او با حق سر و كار داشت، چون حق. داد و ستد

. جويي دوستي و كمال گوهرهاي سرشتي وجود اوست، همسان فضيلت
  .ي داد و ستد دانست توان همه چيز را بررسته از ريشه بنابراين نمي

جنگل بشريت از همين ريشه . تر بگير ي خريد و فروش را جدي  ريشه-  نيچه
تر  اش، سرآغازي ديرينه خريد و فروش همراه با تمام ابزارهاي رواني. روييده

ترين صورت حق  اي از دلِ پايه: بندي اجتماعي دارد از هرگونه سازمان و پيمان
ي   حق، تعهد، تسويهشخصي بود كه حس روياي داد و ستد، قرارداد، گناه،

ي اجتماعي  هاي درهم پيچيده ترين بنيان ترين و ابتدايي حساب، نخست به خام
ست و  برده شد، و سرانجام بشر به اين باور راسخ رسيد كه هر چيز را بهايي

ترين اصل  دالنه ترين و ساده ست؛ و اين كهن بهاي همه چيز نيز پرداختني
خويي، هرگونه انصاف، هرگونه  ه نيكاخالقي عدالت بود و سرآغاز هرگون

  . حسن نيت، و هرگونه عيني نگري بر زمين
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. ها كه برشمردي ريشه بر آسمان دارند نه ريشه در زمين  تمام اين-  سقراط
. ي فضيلت است و سعادت ها عقالنيت است كه سرچشمه ي تمام اين ريشه

وجدان است كه تخم كند، و  هاي اخالقيت را به وجدان ديكته مي عقالنيت قانون
  .كارد هاي به قول تو رويا را در ذهن آدمي مي تمام آن حس

هاي اجتماعي وجدان را   مشكل تو اين است كه كورذهني و ريشه-  نيچه
در روزگار ديرين، هر جماعتي با عضوهاي خود همين نسبت . تواني ببيني نمي
ا زندگي در ميان بشر ب. كار كار به بده نسبت بستان: اي مهم را داشته پايه

اش در  شده، يعني در سايه هاي زندگي جمعي برخوردار مي جماعت، از موهبت
گرم، فارغ از ترس  زيسته، و برخوردار از پايِشِ اجتماعي، آسوده و دل امان مي

و براي رهايي از همين آزارها . هاي بيروني بيگانه بوده برخي آزارها و دشمني
  .به جماعت چسبيده و خود را در گرو آن نهادهچنين  ها بوده كه اين و دشمني
 بشر به جماعت چسبيده و خود را در گرو آن نهاده چون اجتماعي -  سقراط

تواند  از اين رو دور از جمع نمي. ست اش اجتماعي زاده شده و سرشت باطني
كنند و خود را در گرو  جمعي زندگي مي حتا برخي از جانوران نيز دسته. زيست

ها را  توان نتيجه گرفت كه داد و ستد آن آيا از اين موضوع مي. دنهن جمع مي
بستان  شان ريشه در بده جمعي زيستن وادار به زندگي جمعي كرده يا دسته

  دارد؟
و آنگاه كه يكي از ايشان پيمان . ولي در مورد بشر چنين بوده.  نه-  نيچه

ا زير پا شكست، تعهدهاي اجتماعي و آييني خويش ر زندگي جمعي  را مي
كرد؛ جامعه در برابرش واكنش  گذاشت، و سركشي و نافرماني آغاز مي مي

  .كار شد و جامعه بستان كار مي در اينجا او بده. داد نشان مي
   چرا؟-  سقراط
كار جامعه بود؛ و   چون او دينش را در قبال جامعه ادا نكرده بود، بده-  نيچه

رده بود، از جمله پاسداري از جان هايي كه به او ك چون جامعه در قبال خدمت
ديده  كار و زيان و امنيت و آرامشش، مزدي دريافت نكرده بود، خود را بستان

  آمد، كاري سرخورده به دنبال طلبش مي رو همچون بستان كرد، از اين حس مي
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بايست سوخت و سوز داشته باشد، چون اگر سوخت و سوز   طلبي كه نمي
شد، سنگ بر  ي جمع ناممكن مي خورد، اداره  ميداشت نظم اجتماعي بر هم مي

  .ماند سنگ بناي جامعه نمي
  كرد؟ كارش چه مي كار با بده ي بستان  و جامعه-  سقراط
 به دليل شكستن نمكداني كه نمكش را خورده بود، و ناسپاسي و -  نيچه
داد و او  گذاشت، به شدت كيفرش مي اش، حقش را كف دستش مي شكني پيمان

نه تنها او را از تمام . رساند اش مي عهدي و سركشي زاي سسترا به س
ساخت، بلكه خشم ناشي  هايش محروم مي هاي زندگي اجتماعي و بهره موهبت

كار بيچاره را با تيپا به دنياي وحشيت و  اش، بده كارانه از سرخوردگي طلب
 و راندش، كرد و از خود مي جماعت خشمگنانه طردش مي. افكند قانوني مي بي
  .گذاشت هر باليي سرش بيايد مي

  داد؟ گونه كيفرش مي  و اين-  سقراط
اي و نمايشي  كيفر در اين مرحله از تمدن چيزي نبود جز نسخه.  آري-  نيچه

اش به خاك ماليده شده بود،  از رفتار عادي با دشمني منفور و زبون كه پوزه
بود و سزاوار دشمني كه نه تنها هرگونه حق و حمايتي را از دست داده 

رحمانه، در نهايت قساوت و  بايست در نبردي بي گونه رحمي نبود، بلكه مي هيچ
هاي  توان دانست كه جنگ، از جمله آيين شد؛ و از اينجا مي دلي، نابود مي سنگ

در  هايي بوده كه كيفر ي تمام صورت آورانه، چگونه فراهم كننده قرباني جنگ
  .درازناي تاريخ به خود گرفته

ي داوري وجدان نيست؟ حكمي نيست كه   ولي آيا كيفر فعليت يافته-سقراط  
دهد؟ و آنگاه كه وجدان بدوجداني  اين داور دادگر براي مجازات بدوجداني مي

كند، چون جرم نابخشودني بدوجداني برهم زدن تعادل زيستن  را محكوم مي
معه را برهم است، برايش، متناسب با آن ميزان كه تعادل سرشتي زندگي و جا

كند تا با آن تعادل را به جامعه بازگرداند، و بدوجداني  زده، مجازات تعيين مي
را تنبيه كند و متنبه گرداند و سر عقل آورد و به راه راست كشاند و به رعايت 

  .تعادل وادارد؛ و اين برقراري تعادل جوهر سرشتي عدالت است
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هاي كنشي يا قلمرو   احساس خاستگاه بنيادي عدالت كجاست؟ قلمرو-  نيچه
  هاي واكنشي؟ احساس
  . هاي واكنشي  قلمرو احساس-  سقراط
   چرا؟-  نيچه

ي وجدان واكنش او در قبال كنش ناهنجار   چون داوري محكوم كننده-  سقراط
  .كار است ي تعادل بدوجداني بزه و برهم زننده

هاي واكنشي  درست برعكس، قلمرو احساس. جاست  اشتباه تو در همين-  نيچه
  .افكند گيرد و فرويش مي ست كه جان عدالت فرايش مي واپسين قلمروي

   نخستين قلمرو آن به گمان تو كجاست؟-  سقراط
ياز كه هزاران گام از داور  جوي دست ي كنشگر پرخاش  جان آزاده-  نيچه

  .تر است جو به عدالت نزديك دادورز واكنشگر تعادل
   به كدام دليل؟-  سقراط

 به اين دليل كه هرگز نيازي ندارد تا به روش كردار مرد واكنشگر، از -يچه  ن
. داوري داشته باشد آنچه پيش روي وي است، ارزيابي دروغينِ آميخته با پيش

  .تر از جان واكنشگر دارد راستي، وجداني نيك به همين دليل، به
ازتاب قانون بيني؟ آيا آن را چون من ب  و قانون زميني را چگونه مي-  سقراط

  داني يا نه؟ آسماني عقالنيت مي
هاي كنشي با  ي ستيز احساس قانون بر زمين همانا نماينده.  نه-  نيچه

جو بر ضد  هاي كنشگر پرخاش ست كه قدرت ست، جنگي هاي واكنشي احساس
و بخشي از توان خويش را . اند جو راه انداخته هاي واكنشگر صلح مسالمت

هاي شورهاي واكنشي و سر به راه  روي  بر زيادهصرف حد و اندازه نهادن
هرجا عدالتي در كار و برپا . اند شان كرده هاي مهارگسيخته كردن سركشي

توان در ميان ديد كه در پي آن است تا زيردستان  باشد، قدرتي تواناتر را مي
معناي  هاي بي رو كند و به سركشي ناتوان را، به صورت گروهي يا فردي، ميانه

  .شان پايان بخشد توزي در ميان كينه
  دهد؟  و چگونه چنين كار سترگي را سامان مي-  سقراط



 116  گفتگوي فلسفي بين سقراط و نيچه

 كارگرترين كاري كه قدرت برين، پيگيرانه، بر ضد فرادستي -  نيچه
نشاند، بر پا  كند و سختگيرانه بر كرسي مي هاي دشمنانه و واكنشي مي احساس

 قاموس او كدام كار روا و دهد كه در و با اين كار نشان مي. كردن قانون است
  .حق است و كدام كار ناروا و ناحق است به

  منظورش از اين كار چيست؟-  سقراط
ها و  درازي شكني شمردن و قيام برضد خويش تلقي كردن دست  قانون-  نيچه

بران خود از  ها، و با اين كار، به دگر سو برگرداندن احساس فرمان خودسري
اند، و آرامش بخشيدن  هاي كسان خورده درازي آسيب سرراستي كه از دست

  . بخش قانوني قراردادي به ايشان با مخدر تسكين
بخش باشد ولي قانون   ممكن است قانون قراردادي مخدر تسكين-  سقراط

اين دارو را پزشك عقل براي درمان . سرشتي وجدان دارويي درمانگر است
ربردش شفابخش تمام گريزي و رواستيزي تجويز كرده، و كا بيماري حق
هاي  خود را به آن بسپار تا از شر بيماري. درمان جان انسان است دردهاي بي

  .هاي التيام ناپذيرش رها شوي روحي و دردها و زخم
  . اميدي به رهايي با داروي عقل نيست-  نيچه

   چرا؟-  سقراط
 چون عقل داروي شفابخش نيست، زهر مهلك است، و عقالنيت خود -  نيچه

  .ست گبارترين بيماريمر
   پس داروي شفابخش كدام است؟-  سقراط
  .نيازي  بي- سرشاري- سروري- قدرتمندي-  نيچه

  ها حق اند؟  و آيا اين-  سقراط
  .دستي و نيازمندي ناحق اند و ناتواني، پستي، تهي.  آري-  نيچه

  . پس به گمان تو حق با قدرت است-  سقراط
حق از قدرت سرچشمه گرفته، . ين نيستشك چنين است و جز ا  بي-  نيچه

 با برپا شدن قانون "حق و ناحق"و . همانطور كه قانون از قدرت ريشه گرفته
  .معناست البته سخن گفتن از حق و ناحق به خودي خود بي. پديد آمده
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   چرا؟-  سقراط
در حقيقت . يابند  چون حق و ناحق در پرتو قدرت است كه معنا مي-  نيچه

  . بخشد ها مي ر دو را قدرت به آنمعناي اين ه
   چگونه؟-  سقراط
تر كند حق است،  گونه كه هرچه در خدمت قدرت باشد و آن را قوي  اين-  نيچه

  .تر شدن بازدارد، ناحق است و آنچه از قدرت بكاهد يا آن را از قوي
  ست؟  و حق با قوي-  سقراط
  .و از آن باالتر، قوي خود حق است و بس.  آري-  نيچه

  چنين نيست؟. رسان قدرت باشد حق است  و هر ناحقي اگر خدمت-  سقراط
و آسيب رساندن و تجاوز كردن و بهره كشيدن و . شك چنين است  بي-  نيچه

نابود كردن به خودي خود ناحق نيست، زيرا چرخ زندگي، در اساس، يعني در 
وان بي اين ت گردد، و هرگز نمي ها مي كاركردهاي بنيادي خويش، بر محور همين

  .هايش گمان كرد ويژگي
 ولي به گمان من چنين نيست، و من بر اين باورم كه يك نظام -  سقراط

شمول وجود دارد، برخاسته از عقالنيت انساني و وجدان بشري،  حقوقي جهان
هاي  افزاري در نبرد همتافت اين نظام نه جنگ. رواست فرما و جهان كه فرمان

هرگونه نبرد، و براي برقراري صلح پايدار و قدرت، بلكه ابزاري برضد 
اي با  ست كه در آن هر اراده به بيان ديگر نظامي. شمول بشر با بشر است جهان
ي ديگر برابر است، و حق رعايت همين برابري، و ناحق نفي و نقض آن  اراده
  .است
 و ي انسان ستيز و فروپاشنده و نابودكننده  باور به چنين نظامي زندگي-  نيچه

اش، و راهي پنهان به تباهي و از  اش، نشان خستگي گزندرسان به جان آينده
  .اش است افتادگي پاي

  .انديشم  من چنين نمي-  سقراط
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روست كه خاستگاه را از هدف تميز  ي تو از اين  نادرستي انديشه-  نيچه
هدف نهايي را در مقام علت آغازين، در سرآغاز، . كني دهي و جدا نمي نمي
  .ندن يكي از خطاهاي فكري بزرگ شما اهل متافيزيك استنشا

  .گويي تر بگو تا بفهمم چه مي  روشن-  سقراط
اش، يعني  ي نهايش  من بر اين باورم كه علت آغازين يك چيز و فايده-  نيچه

. ها، هيچ ربطي به هم ندارند اش در سيستمي از هدف كاركرد و جايگاه واقعي
ه و موجوديتش تداوم يافته، هربار به دست قدرتي آنچه به دليلي به وجود آمد

شود، و از نو با آن  اي تازه، دستخوش برداشتي تازه مي برتر، براي خواسته
زيرا . شود دهي مي تر بازسازي و جهت هاي تازه خواسته سازگار و براي هدف

وارِ رشد يابنده چيزي جز چيره گشتن و  هدف از هر رويدادي در جهانِ اندام
 يافتن نيست؛ و هر چيره گشتن و سروري يافتني برداشتي تازه و سروري

بازد يا  كنوني ناگزير رنگ مي طلبد كه در پرتوش معنا و هدف آراستني نو مي
هاي كم و  هاي شما خرفت گرچه اين سخن در پيرگوش. گردد يكسره محو مي

رست باور بيش ناشنوا طنيني آزارنده و ناخوشايند دارد، زيرا از ديرباز به ناد
پذير در كاراينديِ يك چيز، يك صورت، يا يك نهاد،  هاي اثبات ايد كه هدف داشته

هايي  ها تنها نشانه ها و كارايندي ولي هدف. به معناي فهم دليل سرآغاز آن است
تر چيره شده و به دست  قدرت از آن اند كه يك خواست قدرت بر چيزي كم

  . زدهخود بر آن معناي كاركردي نوين را نقش
اي وابسته است كه از   هر گياهي هرقدر هم رشد كند همواره به ريشه-  سقراط

توان هدفي را كه  نمي. گيرد و رشدش را مديون اين گوارش است آن مايه مي
برعكس، من . ي گياه دانست بالند، مستقل از ريشه شاخساران به سوي آن مي

ي آغازين و  ا ريشههاي نهايي رشد ر برخالف تو، بر اين باورم كه هدف
ي  در هر اندام زنده و رشد يابنده. دهد بنيادين فراپيش شاخساران قرار مي
  .خواه در طبيعت، خواه در جامعه. ديگري نيز وضع از همين قرار است

گونه كه باور داري كه چشم براي ديدن و گوش براي شنيدن   همان-  نيچه
  .ساخته شده
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  . آري-  سقراط
  .ن باورها از بيخ و بن اشتباه است و تمام اي-  نيچه

 اگر چشم براي ديدن و گوش براي شنيدن ساخته نشده، پس براي -  سقراط
  چه ساخته شده؟

دانم كه پويش و دگرگشت يك چيز، يك رسم، يا يك  ولي مي. دانم  نمي-  نيچه
ست، بلكه به معناي  رفتش به سوي هدفي اندام، هرگز نه به مفهوم پيش

گشت  رو و كم و بيش جدا ازهمِ چيره ندهاي كم و بيش ژرفجايگزيني فراي
ست كه هربار فرايندها به  هايي بست مقاومت است و، از جمله، رويارويي با بن

ها، با نيروي دگرديسي،  هايي كه براي گذر از آن خورند، و كوشش ها بر مي آن
، و هاي ستيزنده كنند، در جهت دفاع از خويش؛ و واكنش در برابر كنش مي

تر  صورت روان است، ولي معنا روان. هاي كامياب اند سرانجام، برايند پادكنش
  .از آن است
رفت در  و گوهر سرشتي پيش. ست رفتي  هر رشدي در جهت پيش-  سقراط

اگر هم چيزي در . گيرد كمال هر چيز از بنيانش سرچشمه مي. ريشه است
رد از بيرون به آن وارد مسير رشدي كاركردي دگرگونه يابد، قابليت آن كارك
  .نشده، بلكه از ماهيت بنيادين و آغازينش ناشي شده

  .بينم  من فرايند رشد را چنين نمي-  نيچه
  بيني؟  چگونه مي-  سقراط
هاي تركيبي، با هر رشد اساسي، معناي هر  واره  از ديدگاه من، در اندام-  نيچه

هاي  بين رفتن برخي از اندامگاه از  شود، و گه اندام رشديابنده دگرگونه مي تك
يعني به باور . زايد و كاهش شمارشان، نشاني از رشد قدرت و كمال تواند بود

من كاهش كارايندي و نزار گشتن و تبهگن شدن، از دست رفتن معنا و 
رفت واقعي اند، كه هماره به  هاي پيش هدفمندي، سرانجام، مرگ، همگي از الزمه

ي  شوند، به هزينه تر پديدار مي قدرت بزرگصورت خواستي و راهي به سوي 
به بيان ديگر، . شان تر، و به بهاي نابودي تر كوچك هاي فراوان بسياري قدرت
  بايست، توان سنجيد كه مي ي چيزهايي مي رفت را با ميزان توده ميزان هر پيش
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ي آدميان به  براي نمونه، قرباني شدن توده.  پيش پايش قرباني يا لگدمال شوند
  !رفت چنين است معناي پيش: ي تواناتري از انسان ود باليدن گونهس

رفت به ژرفاي قهقهراي  رفت كه پس  من چنين روندي را نه پيش-  سقراط
ست كه اخالقي باشد، يعني  رفتي حقيقي از ديدگاه من پيش. دانم انحطاط مي

يت اوست فضيلت را افزايش دهد، و بر كمال انسان بيفزايد؛ و كمال انسان عقالن
پويد در مسير  آنچه در اين راستا مي. ي فضيلت و سعادت اوست كه سرچشمه

ي انحطاط،  پويد، به سوي دره هرچه در راستايي خالفش مي. رفت است پيش
  .كند رود و سرانجام با سر در آن سقوط مي پس مي پس

ي  هبرند نيروي پيش. هاي بزرگ تو همين پندار باطل است  يكي از اشتباه-  نيچه
  .زندگي و تاريخ كوشش درجه يك است، نه كوشش درجه دو

  ؟! كوشش درجه يك و دو ديگر چيست-  سقراط
 كوشش درجه يك سازگار كردن چيزها با نيروي سروري و -  نيچه
: خواه است ست، و اين همانا خواست قدرت قهارِ برتري طلبِ فزوني چيرگي

 تسليم و سازگاري با خويش تر را با قدرتي قهارانه به قدرت چيزهاي كم
كند زير پا له كردن و از  شود و سركشي مي واداشتن، و آن را كه سازگار نمي

طلبانه و سازگاري  كوشش درجه دو سازش تسليم. سر راه خويش برداشتن
  .تر است وار با چيزهاي قوي نرم و نازك كرم

ح و سازگار شدن از روي صل: ست  سازگاري جوهر سرشتي زندگي-  سقراط
  .و زندگي يعني سازگاري دروني هرچه كارآمدتر با وضعيت بيروني. صفا

 چنين تعريفي از زندگي، گوهرش، يعني خواست قدرت، را ناديده -  نيچه
جوي و  گيرد، و پيشينگي اساسي نيروهاي خودجوش و پرخاش مي

آرايند، و سازگاري برايند  دهند و مي خواهي را كه از نو شكل مي گسترش
و . گيرد اش مي بيند، ناديده بيند؛ يا اگر هم مي هاست، نمي درجه يك آنكوشش 

بدينسان نقش فرادست واالترين كارگزاران دروني اندام را كه خواست زندگي 
  . كند شود، انكار مي بخش نمايان مي ها كوشا و صورت در آن
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به ست كه  آميزي بيني اشتباه  خواست قدرت را گوهر زندگي ديدن كج-  سقراط
  .انجامد فاجعه مي

ي تسليم كوردلي  فاجعه: شود تر را سبب مي اي وخيم  و نديدن آن فاجعه-  نيچه
  .شدن و ابلهانه زيستن

اگر موافق باشي .  بحث به درازا كشيد و از نفسم فرو انداخت-  سقراط
  .اش را به گفتگويي ديگر واگذاريم ادامه
دل  صفت نرم اسير وجدان كرمگويم اي   موافقم، و به تو بدرود مي-  نيچه
  !جو كار مسالمت سازش
 بدرود اي آنكه نه چشمي داري براي ديدن و نه گوشي براي شنيدن، -  سقراط
بيني، نه نواي راهنمايش را  روست كه نه پرتوهاي تابناك وجدان را مي از اين

  !شنوي مي
 



 

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  ي ششم جلسه

  
ري، وجدان و بدوجداني، گناه و كيفر ادامه كا ي بزه مان درباره  به گفتگو-نيچه  

  .دهيم
س    . ادامه دهيم-قراط

  .كرديم ي كيفر گفتگو مي  داشتيم درباره-نيچه  
س    . پيش از پيگيري موضوع، و در آغاز بحث، كيفر را تعريف كن-قراط

  .پذير نيست  تعريف-نيچه  
س     چرا؟-قراط

 از تركيبي  اينك ويافتهاگون هايي گون  چون در درازاي تاريخ مفهوم-نيچه  
  .استمعناهاي ناهمرنگ 

س    .تر بيان كن  مقصودت را روشن-قراط
ي كيفر، يعني تاريخ  تاريخ سپري شده. كنم  اگر شكيبا باشي چنين مي-نيچه  

اي يگانگي بلورين  هاي گوناگون، سرانجام در گونه كاربردش براي بسي هدف
چند و  ست، به همين دليل، بيا ي افتنگسستني و واشك سختي از هم شده كه به

دهد  ميپذير نيست، و هر تعريفي از آن تنها يك وجهش را توضيح  چون، تعريف
توان  در نتيجه، امروزه هرگز به يقين نمي. نمايد مييا يك كاركردش را آشكار 

  .دهند راستي كيفر مي گفت كه كيفر چيست و چرا به
ناپذير ديگري هم  هاي تعريف ت يا مفهومناپذير اس  تنها كيفر تعريف-قراطس  

  هستند؟
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هاي معنايي، در گذر   هر مفهومي كه در آن فرايندي كامل از نشانه-نيچه  
  .دهد زمان، درهم تنيده شده باشد تن به تعريف نمي

  پذير است؟  پس چه چيزي تعريف-قراطس  
 نسب باشد اصل و  تنها آن چيزي كه تاريخ نداشته باشد، يعني آنچه بي-نيچه  

  .سر و پا و بي
   به هر حال كيفر معنايي دارد يا نه؟-قراطس  
معناهاي گوناگون دارد كه در درازاي دگرگشتش، .  يك معنا ندارد-نيچه  
  .شان آورده دست تدريج به به
  . برخي از اين معناها را برشمار-قراطس  
يا براي آزار كردن،  كيفر همچون ابزاري براي بي: شمارم  برمي-نيچه  

ديده، به هر  ديدگي زيان كيفر همچون جبران زيان. پيشگيري از آزار بيشتر
كيفر . هاي عاطفي اش يا جبران زيان هاي عاطفي صورتي، از جمله جبران جنبه

ي آشوب و فرونشانش هرگونه جنبش و خيزش، يا  همچون سركوبش هر مايه
رساندن ديگران از آناني كيفر همچون ابزاري براي ت. گيري از پراكنش فتنه پيش

گذشت و  شان را بي گيرند و تصميم ي كيفر تصميم مي كه درباره
كيفر همچون . كنند گيرانه، اجرا مي رحمانه و سخت پوشي، بي چشم بي

كيفر . شان را نپرداخته كار از جامعه برده و هزينه هايي كه بزه بازپرداخت بهره
گروهي، نژادي، كيشي، : باشدخواهد  همچون طرد آاليندگي، هرگونه كه مي

 و بدينسان نگهباني جامعه از آنچه آاليش ،اي، آرماني آييني، حزبي، انديشه
اي، يعني توسري زدن به دشمني  كيفر همچون جشنواره. شود پنداشته مي

اش كردن و دستش انداختن و  سرانجام از پاي درآمده و تسليم شده، و مسخره
 يا -بيند كه كيفر مي سازي، چه براي آن فظهكيفر همچون حا. به ريشش خنديدن

كيفر همچون .  چه براي شاهدان اجراي كيفر-به اصطالح اصالح و تربيتش
جويانه  هاي انتقام روي كار را از زياده پرداخت غرامتي از سوي قدرتي كه بزه

جويي طبيعي، هنگامي كه  كيفر همچون كنارآمدن با انتقام. دارد در امان نگه مي
  جويي را همچون ابزار امتيازجويي براي خويش هاي قدرتمند هنوز انتقام طايفه
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كيفر همچون اعالن . پندارند طلبند و حق طبيعي خويش مي دارند و مي  نگاه مي
ها و  ها و نظم جنگ و فرمان جنگ بر ضد دشمن آرامش همگاني، دشمن قانون

شمارند و  ميها، بر ضد كسي كه او را خطري براي جامعه  هنجارها و مقام
ي عهد و قراري كه بنابر آن با وي همچون ياغي يا خائن و  شكننده
افزاري  شوند، و با جنگ ي آرامش جامعه و قدرتمندانش رويارو مي زننده برهم

آيند و سركوبش  گذارد، با وي از در ستيز درمي كه نبرد در اختيارشان مي
ش روشن كيفر اند كه برايش، هايي از كاركردهاي كم و بي ها نمونه اين. كنند مي

  .اند اند و تدارك ديده در درازناي تاريخ، معناهايي فراهم آورده
توان در يك معناي بنيادي درهم آميخت و با   تمام اين معناها را مي-قراطس  

  .هم يگانه كرد
   كدام معنا؟-نيچه  
راست  از راه ،روي ست براي آگاهانيدن از سرانجام كج  كيفر ابزاري-قراطس  

راهه اند،  به درشدگان را به راه بازگرداندن، و آناني را كه در خطر لغزش به كج
 - ست در دست برتران اجتماع كيفر ابزاري. راهي بازداشتن روي و گم از كج

 براي مهار كردن نادانان، ناهشياران، ناتوانان، و -دانايان، هشياران، قدرتمندان
پندارند و بزه و گناه  شايسته و نابايسته ميشان از آنچه آن برتران نا بازداشتن

كار  ست كه وجدان بزه اي خودكيفردهي نيز هست، و آن كيفري گونه. انگارند مي
  .آزاردش دهد و با آن مي كار، با بدوجداني و عذاب وجدان به او مي يا گناه

كنند كيفر ارزش بيدار كردن حس گناه   پس تو نيز از آناني كه گمان مي-نيچه  
كار دارد، و آن را ابزاري واقعي براي برانگيختن آن واكنش  ا در شخص گناهر

  آور وجدان نام دارد؟ دانند كه بدوجداني و نيش عذاب رواني مي
به گمان من كيفر تنبيه كردن است، و تنبيه كردن براي متنبه .  آري-قراطس  

 يا به قول ؛ستگيرانه ا ساختن يا، به بيان رساتر، آگاهانيدن بازدارنده و پيش
  .گيري ي ترس و پروا و پيش تو ايجاد حافظه

شناسي  هاست كه هميشه، از آغاز تا امروز، واقعيت و روان  با اين گمان-نيچه  
  .بد فهميده شده
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  گويي؟  به چه دليل چنين مي-قراطس  
  . چون واقعيت خالف آن را نشان داده-نيچه  
   چه نشان داده؟-قراطس  
 درست برعكس آنچه گفتي، رنج ناشي از نيش دردآور ،ه كه نشان داد-نيچه  

كارترين محكومان، از همه  كارترين جانيان و تبه عذاب وجدان، در ميان جنايت
آنان را پوست روان چنان كلفت است كه نيش عذاب وجدان بر . كمتر ديده شده

ترشان كرده و حساسيت  جان كيفرهاي بيروني نيز سخت. آن هرگز كارا نيست
در واقع نيش عذاب وجدان يا . شان را از ايشان گرفته پوست و گوشت روان

چنان زهرآگين است كه به جاي آگاهانيدن و هشدار دادن و بازداشتن به مرگ 
اي آلوده مي ماند كه جز  اثر است كه به نيش پشه انجامد، يا چنان كم وجدان مي

ر از عذاب وجدان چه بر آخ. آيد آلودن خون و بيمار ساختن كاري از او بر نمي
  ؟!آيد مي

 بايد نيروي تغيير مسير دادن و به راهي گام نهادن كه به آرامش -قراطس  
  . بر آيد،انجامد وجدان مي

  آيد؟  بر مي-نيچه  
  . شايد روزي آري، ولي امروز نه-قراطس  
   چرا؟-نيچه  
 چون بشر از شدت گستاخي چنان از راه به در شده كه حاضر -قراطس  
گوشش براي شنيدن فرمان اين دو . يست فرمان عقل و وجدانش را بپذيردن

شنود و نه اگر  ها را به عمد بسته و هيچ فرماني را نه مي سنگين شده يا آن
  .شدگي اوست كاري و تباه  و اين نهايت تبه،نهد بشنود گردن مي

 آيد، چون عذاب وجدان نيروي چنداني  از عذاب وجدان كاري برنمي-نيچه  
تواند با شادي ضديت كند و سر راهش سنگ  خيلي كه زور بزند مي. ندارد
ي تواند اندوهي فراهم كند، همراه با پندار بيشترين زورش را كه بزند مي. اندازد

بدكاران .  چيزي از دست رفته كه تمام انتظارها و تمناها را لگدمال كنداز
  ري خود احساسي جز اينگرفتار كيفر، در درازاي هزاران سال، هرگز از بدكا
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ناخواسته يك جاي كار ناگهان خراب . اگر بد كردم خود نخواستم" كه نداشتند
  ".كردم بايستي چنين مي من خود بد كردم و نمي" و نه ".شد

  .دهند  و اين چنين خود را از نيش عذاب وجدان نجات مي-قراطس  
گونه خود را به  انآنان هم.  بدون كمترين اثري از آگاهي يا پشيماني-نيچه  

 - وجدان- ي دروني خويش كيفر مجازات كنندگان بيروني يا كيفر دهنده
سپارد، با يك  سپارند كه كسي خود را به بيماري يا بدبختي يا مرگ مي مي

  .هيچ سركشي باوري دليرانه، بي سرنوشت
كاري مصيبت بارترين  گناه. ترين بيماري روح است كاري مهلك  بزه-قراطس  

  .ست ي زندگيبدبخت
ست، مصيبت بس  تري  ولي كيفر دادن بيماري بس مهلك-نيچه  

  .ست پرادبارتري
   چرا؟-قراطس  
انجامد و  كاري مي كند و پروا به زيركي پنهان  چون پروا ايجاد مي-نيچه  

  .ندك زيركي روان را آلوده و فاسد مي
  .گويي تر توضيح بده تا دريابم چه مي  بيشتر و روشن-قراطس  
بايد در باال بردن ميزان   اثر واقعي كيفر را باالتر از هر چيز مي-نيچه  

پرواگري جست، در گستردن حافظه، در خواستي كه پس از كيفر ديدن 
در كل، آنچه . شود تر دست به كار مي كارانه تر و پنهان تر و بدگمانانه پرواگرانه

تر  ترس است و زيركاز راه كيفر در جانورِ انسان حاصل تواند شد، افزايش 
كند، و اين رامي كه از  بدينسان كيفر رام مي. ها شدن و چيرگي بر خواهش

ست،  ترين تباهي آيد سياه افزايش پروا و زيركي و چيرگي بر خواهش برمي
ي  ، آشكارتر بگويم، نابود كنندهوي قدرتش و ناتوان كننده  چون كاهنده

  .انسانيتش است
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؟ پس !ترين تباهي ست  سياهبشرو تبديل شدنش به  رام شدن جانور -قراطس  
خويي افسار گسيخته و سركش، با نام و نماي آدم ولي با  تو طرفدار درنده

خواهي؟ و اين است آنچه تو افسوس مهار  كردار گرگي؟ اين است آنچه تو مي
  !خوري؟ شايد ابرمرد تو نيز گرگي هار و درنده باشد شدنش را مي

ست رها از هرگونه مهار، رها از  جانوري - انسان. استشك چنين   بي-نيچه  
  .داري، و رها از هرگونه بدوجداني هرگونه خويشتن

   و از ديدگاه تو رام شدن بهتر شدن نيست؟-قراطس  
مثَلي مشهور . تر شدن است وجه، بلكه، درست برعكس، خراب هيچ  به-نيچه  

ي را بيشتر زيركي و هرچه و. آموزد آزار آدمي را زيركي مي: مي گويد
بختانه بيشتر مردم  كند، و خوش ترش مي تر و نادان تر و پست آموزد، خراب مي

  .كند را حسابي احمق مي
كند، از نظر  آورد و رام مي  و عذاب وجدان كه آدمي را سر عقل مي-قراطس  

  ست؟ تو تباهي
مايل ي بازدارنده، با ت از نظر من عذاب وجدانِ نيش زننده. شك  بي-نيچه  

آميزش به مهار كردن و سر عقل آوردن و از بزه يا گناه بازداشتن، و به  جنون
هاي غريزي، با  داري و پرهيز كردن از خواهش زور وادار به خويشتن

هاي نيش آن مار، كه  گيري از قدرت سركوبگر درد و رنج ناشي از زخم بهره
ست كه انسان  اي ج كنندهي فل ام، بيماري از پا دراندازنده بدوجداني نامش نهاده
اش از سر گذرانده،  ترين دگرگشتي كه در درازناي زندگي در زير فشار بنيادي

ترين بيماري و  درمان كاري بدان مبتال شده؛ و وامصيبتا كه اين درد بي
  .ترين دشمنش بوده و هست مهلك

 پنداري به گمان من نه تنها بيماري نيست بلكه  آنچه تو بيماري مي-قراطس  
مهار كردن، سر عقل آوردن، رام . دواي روح است كاراترين درمان دردهاي بي

روي،  ساختن و آرام گرداندن، فراخواندن به خويشتنداري و پرهيز از زياده
ست كه انسان  فراخواندن به تعادل و سازگاري با طبيعت و زندگي، تنها راهي

  اين راه است كه انسانبا پيمايش . رساند را به رستگاري، رهايي و بهروزي مي
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ي خود  شود، چون فرمانروا بر خويش و مهارسازنده  از درون قوي مي
قدرتمندترين . تر است تر باشد قوي تر و آرام و هرچه انسان رام. گردد مي

ها  رام كردن غريزه. فرمايي بر خويش دارد فرما آن است كه قدرت فرمان فرمان
  .اش كندگيآغاز سرفرازي انسان است نه آغاز سراف

آن دگرگشتي كه گفتم . اش  آغاز سرافكندگي اوست نه آغاز سرافرازي-نيچه  
و آن . جانورِ انسان را كشت و او را سرافكنده و در خود فرورفته ساخت

اي  دگرگشت هنگامي رخ داد كه سرانجام بشر خود را در تنگناي زندان جامعه
هاي اين  ي ناگهان غريزهچنين وضع. سازگارساز فرواوباريده و گرفتار يافت

بوم و جنگ و آوارگي و ماجراجويي را از ارزش  نيمه جانورِ آموخته با وحش
بايست بارش را خودش بر دوش  از آن پس او مي. انداخت و آونگانش كرد

بار كمرشكن عقل و  سنگين: اش گذاشته شد بكشد، و چه بار هولناكي برگرده
  !وجدان

  خو ارزشي هم داشت؟ نگجوي درنده مگر آن جانور وحشي ج-قراطس  
  .ترين ارزش ارجمندش بود آزاد و شاد زيستنش گرانبها.  آري-نيچه  
كاري  دل ستم بار كمرشكن عقل و وجدان را كدام سنگ  و سنگين-قراطس  

  اش گذاشت؟ برگرده
  .اين دشمن بزرگ آزاد زيستن: نياز به اجتماعي زيستن.  اجتماع-نيچه  
   چرا دشمن؟-قراطس  
ي هولناك خودآگاهي كشاند و به   چون جانورِ انسان را به ورطه-نيچه  

  .آگاه پرتاب كرد ژرفاي پرتگاه وجدانِ من
  خواهي بگويي؟  چه مي-قراطس  
ي غريزي ديگر در  ي تازه، آن راهبرهاي ديرينه  در اين جهان ناشناخته-نيچه  

در نتيجه، آن . ي از خطا رهبر بر-هاي رايانشگر ناخودآگاه آن رانه: كار نبودند
هاي بدبخت، زير فشار باري سنگين، باز كمر خم كردند،  كرده تازه كمرراست

  يعني كارشان به انديشيدن و نتيجه گرفتن و حساب كردن و علت و معلول را
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شان،   سر هم بستن، كشيده شد، و به دوالدوال روي آوردن به قهارترين دشمن
  !شان ن رهبرشان، به عقل كوردلشان؛ به خطاكارتري به خودآگاهي

روِ  روِ گمراه كننده و روي آوردن به عقل راست هاي كج  مهار غريزه-قراطس  
رهنما آغاز صعود انسان به اوج  انسانيت بود نه آغاز سقوطش در پرتگاه 

  .اسارت
تر از هر اسارت ديگر، چون تا آن زمان هرگز   اسارتي بود هولناك-نيچه  

ي، احساس درماندگي و در تنگنا گرفتارشدگي، چنين چنين احساس مفلوك
و اين اسارت هولناك آغاز . ناخشنودي سرد و سنگيني در ميان نبود

  .شوربختي بود
   چرا؟-قراطس  
خواه سركش كهن، يكباره، از پيش بردن  هاي آزادي  چون آن غريزه-نيچه  

هاشان دست نكشيدند، و به هر سختي و مشقتي كه بود  خواسته
بستي گذرناپذير رسيدند به  هاشان را برآورده كردند؛ و هرگاه به بن ستهخوا

هاي  ي پنهان از ديدرس زندانبان عقل، به سوي راه هاي تازه راهه سوي كج
  .زيرزميني ره كج كردند و منحرف شدند

دانم، ولي تو آن  ها را گامي بلند به سوي انسانيت مي  من مهار غريزه-قراطس  
اين هم يكي ديگر از . داني روي مي ه كننده به سوي كجرا هدايتي گمرا

ها  حال به من بگو كه به نظر تو مهار غريزه. اي اساسي بينش من و توه تفاوت
  .شان چه ايرادي دارد و زير فرمان گرفتن

شان گرفتارش  ست كه با سد شدن راه ترين ايرادش همان انحرافي  مهم-نيچه  
د خود را در بيرون خالي كنند، رو به درون ها چون نتوانن غريزه. شوند مي
  .ام ست كه من فرايند درونيدنش ناميده  و اين همان روندي- آورند مي

  ي اين درونيدن چه بود؟  و نتيجه-قراطس  
و هرچه .  نام گرفت"روان" در بشر چيزي روياند كه ديرزماني بعد -نيچه  

اي نازك بود در  اليه كه در اصل گويي -بيشتر جلو خالي كردن دنياي درون
  ي فرمانروايي خود را  در بيرون گرفته شد، دنياي درون پهنه-ميان دو پوسته
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دارتر كرد و ژرفا و پهنا و بلنداي بيشتري يافت، همچنين  تر و دامنه  گسترده
آن ديوارهاي . انگيز كشيد گرداگرد خويش ديوارهاي بس بلند ترسناك وهم

شان، خود را  ي سنگين چون دولت، در سايهانگيزي كه سازماني سياسي،  هول
بند و بار  ي بي هاي ديرينه در برابر آزادي و سركشي و نافرماني غريزه

هاي   سبب شد كه غريزه-ستها ترين آن  و قانون و كيفر از مخوف-پايد مي
سر بشري راه خود را سرانجام به سوي خود انسان  وحشي و آزاده و آواره
دشمني . اد خويش، از آزاد راه رهايي، منحرف شوندكج كنند و از مسير آز

خواه  رحم بودن، لذت دنبال كردن و ناگهان تاختن و بر سر آنچه دل كردن، بي
هاي قدرتمند  خويش به  وار فرود آمدن و خواستني را با چنگال است عقاب

وار از دل آسمان دل خويش برون جهيدن و بر سر  چنگ آوردن، آذرخش
ها همگي سر خود را به سوي   اين- آمدن و نابودش كردنناخواستني فرود

قيد و بند، خم و كج  هايي، به سوي درون بشر آزاد بي ي چنين غريزه دارنده
ي  و همين شد سرچشمه: كردند و فرود آوردند و سازشكارانه تسليمش شدند

  .بدوجداني
 خوانم، گوهر سرشتي خواني، و من روحش مي  آنچه تو روان مي-قراطس  

ي وااليش بخشش، عقل، و نيروي خودآگاه  انسان است، و نيروي مهاركننده
پيش از زايش انسان بر زمين . نقادش، وجدان، هر دو ذاتي انسانيتش هستند

ي جان  بازتابي از شعور مطلق هستي اند در آينه. اند و قدمتي ازلي دارند بوده
ها را چنين  آن. ن بشراي از عقالنيت محض اند، پرتوافكن بر ذه آدمي؛ و سايه

ي  ها سرچشمه آن. شان را نيز چنين تنزل نده مقام و منزلت. پست نكن
  .سرفرازي اند نه فرودگاه سرافكندگي

م چنين ناپذيرت غرقه بماني و از سر توه  درمانذهنيتواني در كور  مي-نيچه  
ي را كه ا ولي از من نخواه كه با تو همراي باشم، زيرا من اتاق شكنجه. بپنداري

ست به درستي، و در پس هر نقابي كه به  روان نام دارد و خاستگاه بدوجداني
  .شناسم و با تمام وجود از آن بيزارم چهره بزند، مي

  ؟! اتاق شكنجه-قراطس  



 132  گفتگوي فلسفي بين سقراط و نيچه

  .اتاق شكنجه.  آري-نيچه  
   مقصودت چيست؟-قراطس  
  . شكيبا باش تا برايت بگويم-نيچه  
  .تاب شنيدنم  بي-قراطس  
هاي بيروني و به زور فرومانده در  بهره از دشمنان و مقاومت  بشر بي-يچهن  

شكيب به دنبال كردن و دريدن  ها، بي ها و هنجارها و آيين تنگناي پرفشار رسم
پاره كردن خود و هجوم آوردن به خويش و كتك زدن و لگدمال كردن  و تكه

 كه خود ساخته گاهي پرداخت خود، و در يك كالم به خودآزاري، در شكنجه
و به اين ترتيب، اين . گاه همانا گور تاريك و تنگ روانش بود بود و اين شكنجه

 آنگاه كه ،ماليد هاي قفسش مي چاك خود را به ميله جانور زخمي كه تن چاك
 بوم، -خواستند رامش كنند؛ اين موجود ناكامِ در عذاب از درد غربت وحش مي

 و ننگين بدل كرد، و به بيابان برهوت خود را به ميدان ماجرايي بدفرجام
پرهول خطرناكي پا گذاشت كه عقالنيتش نام نهاد، و در اين كوير باير 

. نهاداش بود و نامش را بدوجداني  سرپناهي براي خود ساخت كه اتاق شكنجه
اميد،  ي زنجير شده، اين زنداني آرزومند بي گونه بود كه اين ديوانه و اين

 -ترين بيماري ترين و ترسناك سان آن سخت  كرد، و بدينبدوجداني را اختراع
گاه از آن شفا نيافت، يعني رنج بردن  ناپذيري كه پس از ابتال هيچ بيماري درمان

انگيز او را در چنگال  انسان از انسان، از خويش، همچون خرچنگي خوف
هاي ديرپا بر او چيرگي كاملِ  ي خويش گرفت و براي هزاره شكننده درهم
ي  ي اين بيماري گسستي پرزور از گذشته و نخستين عارضه. يزناپذير يافتگر

اش بود، و همچنين جهشي و پرشي به جايگاه زيستي ديگر، با  جاودانه
اي كه تا آن  هاي ديرينه وضعيتي به كلي متفاوت، يعني اعالم جنگ با غريزه

اش بود، و  ي نيرومندي و سرفرازي و آزادي و شادماني و ترسناكي زمان مايه
شان گرفتار ناتواني و سرافكندگي و اسارت و اندوه و  با شكست دادن

  .انگيزي شد رقت
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راستي كه دهشتناك   به!مي هستي تو آه كه گرفتار چه بيمارگونه توه-قراطس  
اين چنين پيش بروي دير يا زود گرفتار جنوني ويرانگر و . انگيز است و هراس

  .ك ندارمش. از پا دراندازنده خواهي شد
. گرايي تو به كمال خواهد رسيد ام با عقل  و اگر چنين شود، دشمني-نيچه  

  . دارمشخوش بنابراين نگرانش نباش، زيرا
شناسي و نه درون انسان   مشكل تو اين است كه نه درون خود را مي-قراطس  

گويي بيش از  ي پيدايش روان و وجدان مي  تاريخچهي را، و تمام آنچه درباره
هايي، حتا  دار غريزه تو كه اين همه جانب. ي صرف نيست بافي شاعرانه الخي

شناسي، و باورهايت  ها را نيز به درستي نمي ي آن ريشه و سرچشمه
براي رهايي از اين . م است نه برخاسته از واقعيتي توه شان زاده درباب

  .شناس و بهتر ب"خود را بشناس"راهي بار ديگر به تو سفارش مي كنم كه  گم
من بهتر از هركس ديگر خود ! آور  اَه اَه اَه، باز همان شعار قالبي چندش-نيچه  

به من . شناسم ترين ژرفناهاي تاريك درون مي را و تو را، انسان را، تا نهان
به خودت چنين سفارشي كن كه به كلي با انسان . سفارش خودشناسي نكن

  .ناآشنايي
شان ارج  دهي و چنان بيش از حد بها ميهاي انسان   تو به غريزه-قراطس  

. ، حتا شايد خودش هستند انسان همه چيزها آنپندارم براي تو  نهي كه مي مي
شعور حيواني اند،  هاي كورِ بي هاي انسان همگي، همان غريزه حال آنكه غريزه

با اين تفاوت كه در انسان، انسانيت . ها را دارد و هر جانوري كم و بيش همين
شان سازد،  هايش را مهار كند، فرمانبر خويش شود كه غريزه سبب مي

شان دهد و با   شكل و تغيير شكل،شان دارد شان زند و در پس نقاب پنهان نقاب
خواه سختگيرانه خواه : خواهد و خوش دارد، بازي كند ها هرگونه كه مي آن

تفاوت تنها در همين است و نه . دارانه، گاه خودرهاسازانه نرم، گاه خويشتن
هاي انسان در پرتو هوش و خردش قرار دارند و با مديريت  غريزه: بيش از اين

 فرومايگان بت نساز و به مقام ايناز ! زنهار. شوند شان اداره مي مدبرانه
  .شان نرسان ايزدي
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ي  ويژه غريزه به. اسيشن رو نمي هاي انسان را به هيچ  تو غريزه-نيچه  
  .شود ويژه آنگاه كه به بند كشيده و مهار مي اش را، به خواهي آزادي

  كند؟  چيست و در بند چه مي-قراطس  
نشيند و  شود، پس مي  چون با چماق عقل زورگوي اجتماع سركوب مي-نيچه  

كند و  شود، و سرانجام خود را در خويش خالي مي در درون به بند كشيده مي
و سرآغاز . ريزد افكند و در بدوجداني برون مي نهايت خود را فراميدر 

  .بدوجداني همين است و بس
   و پس از آن؟-قراطس  
 اين نيروي كوشاي واپس رانده به هزاران داالن تودرتوي دل كه -نيچه  

ي  هاي منفي، اين غريزه ست، اين پروردگار آرمان آفريدگار بدوجداني
، در جايي انباشته "خواست قدرت"، يا به زبان من خواهي  رهاييي سركوفته

  .شود مي
   در كجا؟-قراطس  
اش، و نه در انسان و  ي ديرينه در همان خود جانورانه.   در خود انسان-نيچه  

بخش و زورآور،  جايي كه اين طبع صورت اين است آن. هاي ديگر انسان
  .دساز كند و روان مي نيرويش را در آن خالي مي

   و سرانجام؟-راطقس  
 و سرانجام، اين زورگويي پنهان به خود، اين سنگدلي هنرمندانه، اين -نيچه  

اي سخت و سركش و رنجبر،   همچون ماده،شهوت صورت بخشيدن به خويش
و داغ يك خواست، يك سنجشگري، يك مخالفت، يك خوارشماري، يك نه را در 

 روانيِ به خواست خويش آن نشاندن، اين كار ترسناك و پر از لذت هولناك
دهد، اين بدوجداني كوشا،  دوپاره گشته، كه خودش را از سر لذت رنج مي
شود كه تاريك  هاي خيال مي سراسر، زهدان تمام رويدادهاي آرماني و آفريده

آورد و بر آن  گوي را به روشنا مي دنيايي سرشار از زيبايي غريب تازه و آري
رسد و  انگيز و دهشتناك مي  لذتي شگفتو در نهايت به. تاباند پرتو مي

  .رساند مي
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   كدام لذت؟-قراطس  
خورده با سنگدلي ناخودخواهي و انكار نفس خويش، لذت   لذت گره-نيچه  

بيمارگونه و خودآزار ازخودگذشتگي، فداكاري، نثار، ايثار، جانبازي؛ با تمام 
د و تاج سر خويش ان ي خويش نشانده بار معنايي آرماني و زيبايي كه بر گرده

  .اند ساخته
 همانگيز است   شگفت همبه راستي كه! م باورناكردني غريبي چه توه-قراطس  

  !بافي در تو ولي نه آن لذت، بلكه لذت خيال! دهشتناك
آنچه مهم است اينكه خواست بدرفتاري با . مهم نيست.  چنين بپندار-نيچه  

ي جريان ارزش   سرچشمهام، بد نام نهاده خويش، كه من آن را وجدانِ
اينجاست زادگاه : ناخودخواهي بود و زمينه را براي پيدايش آن فراهم آورد

ي ارزش ناخودخواهي ايثارگرانه و از خويشتن  زميني و به گند سالوس آلوده
  .گذري فداكارانه

هاي واالي اخالقي را كه از ديدگاه من برترين   و تو تمام اين ارزش-قراطس  
  داني؟ ند، رذيلت ميها هست فضيلت

  .ها با تمام وجودم بيزارم و از آن.  آري-نيچه  
   چرا؟-قراطس  
  . بينم ها را مي كاري ترين تبه ها و سياه ترين رذيلت ها پست  چون در آن-نيچه  
ها هستند كه  همين. ها كه برشمردي چكادهاي فضيلت انساني اند  اين-قراطس  

ها بشر جانور  بدون اين. كنند و او را ممتاز ميكمال از جانور متمايز  بشر را به
  .دو پايي بيش نيست

 اگر هم جانور دو پا باشد همين قدر كه آزاد است و قيد و بندي -نيچه  
ترين و  كند، ممتازترين موجود جهان، قوي هايش را محدود نمي ارضاي غريزه

  .ترين جاندار روي زمين است شادترين و خوشبخت
ست،  ا خواب كردن و خود را از نظارتش رهانيدن بيماري وجدان ر-قراطس  

  .ست خويي خويي يا چرنده بازگشت به درنده
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 و هيچ ترديدي در ،ست ست كه بيماري اين بدوجداني. كني  اشتباه مي-نيچه  
  .اين نيست

  ست پس چرا بشر آن را به جان خريد؟  اگر بيماري-قراطس  
  .ن شد به جان نخريد، ناچار به خريد-نيچه  
   چرا ناچار؟-قراطس  
كار كه پيش از  كار و بستان ي خصوصي ميان بده  به دليل همان رابطه-نيچه  

  .اش به تفصيل سخن گفتم اين درباره
  كار؟ كار و بستان ي كدام بده  رابطه-قراطس  
  .شان ي باستانيان و پيشينيان آغازين  رابطه-نيچه  
   چگونه؟-قراطس  
 زيستي، هر نسل -هاي نخستين روزگاران آغازين بشر  در ميان قوم-نيچه  

ويژه در برابر نسل آغازين  هاي پيشين، و به زنده همواره در برابر نسل
ديد كه پيوسته  بنيادگذار قوم خويش، ديني سنگين بر گردن خويش مي

تر شد، و به قرباني كردن چيزهاي بزرگ و گرامي، براي  تر و سنگين سنگين
كار انجاميد، و با گذشت زمان، ترس از نيا و قدرتش و  تانبازپرداخت به بس

تر و قوم  كاري به او باال گرفت، و هر چه قدرت قوم افزون آگاهي به بده
تر  تر شد، آن ترس نيز افزون تر و ترسناك تر و محترم پيروزمندتر و خودفرمان

ها، از راه  بينيم كه نياكان قدرتمندترين قوم به اين ترتيب مي. شد
يابند و به  آسا مي هاي غول فزاينده، اندازه ي ترس آفريننده هاي وهم آفريني خيال

نشينند، و سرانجام نيا  هاي ايزدانه پس مي ناپذيري تاريكناهاي ترسناكي و گمان
بايد به صورت ايزدي درآيد، و اي چه بسا خاستگاه ايزدان جز اين  ناگزير مي

  !خاستگاهي از دل ترس: نباشد
آنان در وجودي يكتا به .  نه جايگاهي،ست  ايزدان را نه خاستگاهي-قراطس  

براي ايشان . ست اند، و آن وجود يكتا همانا روح هستي يگانگي محض رسيده
توان هرگونه  در اين باره به سادگي مي. تبار تراشيدن كار دشواري نيست

  تر از آسان. پايه، پر و بال داد خيالي پرورد و به هرگونه وهمي، هرقدر هم بي
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ولي حقيقت چيست؟ حقيقت اين . پرداز كار شاعران خيال:  اين كاري نيست
ست كه خاستگاه و جايگاه بسا چيزهاست، از  است كه بر فراز زمين آسماني

و مشكل اساسي تو اين است كه چشم دل . جمله چيزهاي روحاني و معنوي
تواني  لكوتي را نمياي كه اين خاستگاه و جايگاه واالي م خويش را چنان بسته

خواهي ببيني، و با تمام ادعاي سرفرازي، چنان سر خويش را فرود  يا نمي
تواني  ست نمي اي كه جز زمين را كه خاستگاه چيزهاي جسماني و مادي آورده
  .خواهي ببيني يا نمي

بينم و يقين دارم كه آنچه آسماني  خواهم ببينم چون به روشني مي  نمي-نيچه  
ي وهم يا خيال يا  ست كه در آينه شك، تصوير چيزي زميني ، بيشود ديده مي

تصويري كج و معوج و : آرمان وااليش يافته و از زمين به آسمان فرا رفته
درهم ريخته و از اصل خويش بس دور شده، چنان كه براي كوردالني چون 

اش قابل بازشناخت نيست، ولي تيزبيناني چون من به روشني  تو، ايجاد كننده
روشني در آن تصويرهاي  شان را به شناسند و اصل زميني ها را بازمي آن

  .ي آن بپردازيم مان منحرف نشو و بگذار به ادامه از بحث. بينند دروغين مي
  . بپردازيم-قراطس  
دلي پس  گفتم كه آن خواست عذاب دادن خويش، آن سنگ  داشتم مي-نيچه  

 جانوري شرمگين و هراسان از نام، ي دروني شده در جانوري انسان رانده
خويش و افتاده در بند قدرت دولت براي رام شدن، حيواني كه با بسته شدن 

اي به نام وجدانِ بد را  تر خواست آزار رساندن، ابزار شكنجه هاي طبيعي روزنه
براي خويش اختراع كرد تا با آن خود را بيازارد؛ ناچار به دستاويزي براي 

فتار شدن نياز داشت تا خويشتن را آويزان و چنگ زدن و در چنگش گر
فرسا، انسان بدوجدان اين دستاويز  آونگان آن كند، و سرانجام با تقاليي توان
  .را به دست آورد و دو دستي به آن چسبيد

   اين دستاويز چه بود؟-قراطس  
  . كيشي انگاره  پيش-نيچه  
   براي چه به آن چسبيد؟-قراطس  
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ترين اوج شدت و وخامت  نجه دادن خويش را به هولناك براي آنكه شك-نيچه  
  .كاري را بيافريند برساند و مفهوم گناه و حس گنه

   تا با آن چه كند؟-قراطس  
  .تر شكنجه كند  تا با آن خود را بيشتر و آزارنده-نيچه  
   و سپس؟-قراطس  
 او در مفهوم روح جهان آن پادنهادهاي نهايي را يافت كه درست -نيچه  

او داشتن . اش قرار داشتند ناپذير حيواني هاي طبيعي و آمرزش روياروي غريزه
هاي حيواني را صورتي از گناه در برابر آن روح معنا كرد، و خود را  اين غريزه
ي تضاد و نبرد بين يزدان و اهريمن گستراند، و به هرآنچه نشان از  در پهنه

ت نه گفت، و ضدش را وجودش، طبيعتش، طبيعيتش، و واقعيت سرشتش داش
آور و واقعي، در مقام نيرويي  به صورت يك آري، در مقام چيزي باشنده و تن

 هم دژخيم، در مقام جوهر فرابودگي و - هم داوريگر-آسماني، هم قدسي
ناپذيري كيفر و گناه، از  پايان و دوزخ و پايان ي بي جاودانگي، در مقام شكنجه

  .خود برون افكند
  ؟!؟ آخر چرا! اين بالها را اين جانور بر سر خود آورد و تمام-قراطس  
ي  توانست، پس برده خواست به مقام ايزدان برسد و نمي  چون مي-نيچه  

گاه ايشان  ي شكنجه ايشان شد و خود را به خواست خويش، با سر، به ورطه
كاران را با شكنجه كيفر  چاه گناه شان بود، و در آن سياه كه همانا دوزخ

  .ند، افكندداد مي
  ي اين خواست چه بود؟ چيزي جز جنون؟  ريشه-قراطس  
اي جنونِ خواست در كار  رحمي رواني گونه در اين بي.  حق با تست-نيچه  

كار و بدنام  خواست انسان براي آنكه خود را گناه: بود كه هرگز همانند نداشت
 ديدن خويش بيابد، آن هم تا به حدي كه هيچ جبران نتوان كرد؛ خواستش براي

در مقام كيفرديده، بي آنكه هرگز كيفر و گناه همسنگ شوند و تاوان گناه 
بنياد چيزها با  پرداخت گردد؛ خواستش براي چركين و زهرآگين كردن بن

  ي كيفر و گناه، تا بدانجا كه راه برونشد خود را از اين هزار داالن مساله
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 آرمان روح -ا كردن يك آرمانهاي ثابت تا ابد ببندد؛ خواستش براي برپ  ايده
  .هايش لمس كند  تا در برابرش ناچيزي مطلق خويش را با حس-مقدس جهان

  !ي خودآزارنده، اين انسان  امان از اين جانور ديوانه-قراطس  
تا اندكي جلو ددمنشي راستينش گرفته شد، چه !  به راستي كه امان-نيچه  

چه سيالبي از ! بيعتيچه فكرهاي بكر ضد ط! فكرها كه به سرش نزد
  !اي هاي فكورانه چه ددمنشي! ها معنايي بي
انگيز دهشتناك چيست؟  هاي شگفت هاي تو براي اثبات اين حكم  دليل-قراطس  

هاي علمي همگي متكي  هاي علمي پژوهش نيستي؟ شيوه مگر تو متكي به شيوه
ستندها ي م  اند، همگي تكيه بر پشتوانهونبه دليل و برهان و تجربه و آزم

  هاي تو از چه دست اند؟ دارند؟ مستندهاي تو كدامين اند؟ دليل
هاي  داري ها و جانب داوري اگر به دور از پيش.  نيازي به دليل نيست-نيچه  

هايي خواهي  يجهها بينديشي به همين نت ي اين موضوع ي ذهني درباره ديرينه
  .ام رسيد كه من رسيده

اگر تو دليل و برهاني . هايي نخواهم رسيد يجهگاه به چنين نت  من هيچ-قراطس  
  .علمي و مستدل داري برايم بگو تا درستي باورهايت را بپذيرم

   يعني تو شك داري كه بشر ايزدان را اختراع كرد؟-نيچه  
يزدان پيش از بشر و پيش از .  ايزدان را شايد، ولي يزدان را نه-قراطس  

 كشفش كند و اين همانا ه و بشر تنها توانستهآفرينش جهان بود
ترين كشفش در درازناي تاريخ بشريتش  سازترين و زير و رو كننده دوران
ي انساني  ي حيواني گام به مرحله  كه از مرحلهه، و با همين كشف بودهبود

  .هگذاشت
  ي پس از آن؟  و مرحله-نيچه  
  .ساني ي يزدان  مرحله-قراطس  
  .ام ن را دوران زايش ابرمرد ناميدهست كه من آ اي  اين همان مرحله-نيچه  
اي  سان من وارسته ست، ولي انسان يزدان  زمينيددي ابرمرد تو -قراطس  

  .ست آسماني
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   به چه دليل باورمند به چنين موجودي هستي؟-نيچه  
   . به همان دليل كه تو به ابرمرد باورمندي-قراطس  
ن است و دير يا زود  من با دانش به وجود ابرمردي كه در راه آمد-نيچه  

  .ام خواهد رسيد پي برده
اي بيش نيست كه  بافي بيمارگونه خواني خيال  آنچه تو دانش مي-قراطس  

  .ي زيرزميني دارد، نه الهام فرادست آسماني ريشه در اوهام فرومايه
هاي ناشي از تب تند همان بيماري  گويي هذيان  و آنچه تو مي-نيچه  

ترين مرضي بوده كه در درازناي تاريخ بر  هولناكگمان  ست كه بي هولناكي
  .بشر تاخته

   كدام بيماري؟-قراطس  
  .گر روان خويش  بيماري خود آزاري به دست شكنجه-نيچه  
  !گويي فهمم چه مي  نمي-قراطس  
شب عذاب و پوچي چه   آيا تو را تاب شنيدنش هست كه در سياه-نيچه  

  ر بيچاره چه آمد؟ي دهشتناكي رخ داد و بر سر بش فاجعه
  .هست.  آري-قراطس  
شب هولناك عذاب و   پس بشنو و از دهشت بر خويش بلرز كه در سياه-نيچه  

پوچي، ناگاه بانگ محبت، بانگ پرتمناترين شور و حال، بانگ بازخريده شدن 
انداز شد تا او بتواند از  اش، از راه محبت، طنين از گناه و پاك شدن از آلودگي

راستي  به. راپايش را گرفته بود برهد و به پناهگاهي امن پناه ببردوحشتي كه س
اي  خانه و زمين ديري چه ديوانه! كه در انسان چه بسيار چيزهاي هولناك هست

  !بوده
درگاه يزدان آسماني . پذيرم  پناهگاه امن بودن روح جهان را مي-قراطس  

 و هرچه انسان در ،تترين پناهگاه ترسيدگان و رميدگان پناه آورنده اس امن
تر باشد و هرچه بيشتر فروتني كند از امنيت و  تر و كمرخم كرده برابرش تسليم

  .شود مند مي آرامش بيشتري بهره
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هاي واالتبار  هاي انسان اي كه ايزدانش بازتاب  تو از سرزميني آمده-نيچه  
كرد  خودساالري بودند كه در وجودشان حيوان در انسان احساس خدايي مي

گرفت و نه فروتني  كرد و نه بر خويش خشم مي پاره مي و هرگز نه خود را پاره
تواني سخن از تسليم و كمرخم كردگي و  چگونه مي. شناخت و سرافكندگي مي

  آيد؟ فروتني كني؟ شرمت نمي
خواستند  اي بودند كه ما را چنين مي  ايزدان ما نيز مستبدان خودكامه-قراطس  

آنان . شدند بردند و شادكام مي مان بس لذت مي گيو از حقارت و سرافكند
هاي  جويانه و شكنجه هاي انتقام بدوجداني را در ما دامن زدند و ما را از عذاب

ي خويش ترسانند و به ما اخطار كردند كه با گناهاني كه آنان را  كين توزانه
بينيم و به سختي مجازات   وگرنه بد مي،شان نكنيم آيد خشمگين خوش نمي

  .شويم مي
نياكانت . خبري هاي تاريخي نياكانت بي  سخت در اشتباهي يا از واقعيت-نيچه  

كردند كه با اين خدمت  شان را درست از آن رو خدمت مي ديرزماني ايزدان
آنان در اين . وجدان بد را از خود دور كنند و از آزادي روان خويش لذت ببرند

باكانه تا  سر شيردل بي خيرهآن كودكان شكوهمند . جهت بسي دور رفتند
ترين گناهان  ها پيش رفتند و دهشتناك بند و بار غريزه هاي آزادي بي دوردست

هاي  راني ها و شهوت ها را از كامراني انگيزترين لذت را آزمودند و شگفت
شان هرگز فراداور المپي  هاي ها و خطاكاري با تمام ناداني. باورناكردني بردند

هنگامي هم كه . كرد شان بدانديشي نمي گرفت و در حق بر ايشان خشم نمي
، و آن نادانان را "!چه ديوانه اند": گفت ديد، مي هاي اين ميرايان را مي بدكاري

. سوزاند دانست و بر ايشان دل مي خرابي مي خري يا كله مبتال به اندكي كله
اوج قدرتمندي تان بودند، در روزگار  ي نياكان تان، كه نماي آرماني شده ايزدان

ها را دليل بسي از آنچه در رفتار آدمي بد و مصيبت بار بود،  شان، اين و دليري
  فهمي؟ مي!  نه گناه،ديوانگي: دانستند مي

راستي  چگونه ممكن است؟ به! ست اي خرابي نيز خود مساله  ولي كله-قراطس  
  ؟!هاي آن نياكان هشيار زده باشد هايي چون كله شود به كله چگونه مي
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كرداران، و  هاي كساني كه از تبار مهان بودند و شادكامان و نيك  به كله-نيچه  
انگيز و  راستي كه شگفت به. از بهترين جامعه و واالتباري و شايندگي

  .ست باورناكردني
  انديشيدند؟ خرابي چه مي ي اين كله  واالتباران يوناني درباره-قراطس  
شدند كه  دليل روبرو مي هاي بي بازي  و هوسها  آنان هرگاه با بدكاري-نيچه  

ي آن به ژرفي  ها درباره يكي از هماالن ايشان خود را بدان آلوده بود، تا سده
بايست او  گمان ايزدي مي گرفتند كه بي انديشيدند و سرانجام چنين نتيجه مي مي

 و .جنباندند  باور ميي و با حيرت سري به نشانه. را از راه به در كرده باشد
بدينسان در آن روزگاران ايزدان كم و بيش در خدمت توجيه بشر بودند، و 

زد، آنان در مقام علت بدي در خدمتش  حتا هنگامي كه او دست به كاري مي
كردند،  در آن روزگاران كار ايشان نه كيفر دادن بود كه كاري واالتر مي. بودند

  .گرفتند خود گناه را بر گردن مي
چه نيتي در سر داري و . خواهي بگيري؟ راست بگو اي مي  چه نتيجه- قراطس

  ي پرداختن به چه كاري؟ برپاسازي آرماني؟ يا فروپاشي آرماني؟ در انديشه
اي كه برپاسازي يك آرمان  ؟ هرگز از خود پرسيده! برپاسازي آرمان-نيچه  

د باي هاي هنگفتي دارد؟ و براي اين كار چه مايه واقعيت مي بر زمين چه هزينه
هاي مقدس جا  بايد به جاي حقيقت بد فهميده و بدنام شود؟ و چه مايه دروغ مي

بايد پريشان شود؟ و چه بسيار  زده شود و تقدس يابد؟ و چه مايه وجدان مي
بايد قرباني شوند؟ اين كالم را هماره به ذهن بسپار و هرگز از ياد  ايزدان مي

اين : بايد ويران كرد ديگر را ميبراي برپاداشتن هر نيايشگاه نيايشگاهي : مبر
موردي را به من نشان ! هاي آرماني است قانون حاكم بر ساخت و ساز بنيان

  .ده كه جز اين باشد
آرماني مهيب و : بينم پروري مي  ولي من تو را در كار سترگ آرمان-قراطس  

بينمت كه سر آن داري كه با  و به روشني مي. آور ويرانگر، آرماني تباهي
  انگيز و نمايي را بزاياني و بپروراني كه بس خوف ان نوبنيادت جانور آدمآرم
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موجودي با ظاهر انساني كه در باطنش ديوي كور و ددي :  دهشتناك است
  .درنده نهان است

   تو از كجا به اين راز نهان پي بردي؟-نيچه  
كه اي چربدست بوده  داني مادرم قابله مگر نمي.  مرا دست كم نگير-قراطس  

داده؟ من نيز  در نخستين ماه بارداري آبستني آبستنان را به درستي تميز مي
فوت و فن اين كار از آن آموزگار آموختم، با اين تفاوت كه او بارداري 

هاي باردار را، در آن  داد، و من بارداري روح هاي باردار را تميز مي جسم
  .و مادرم در اين استتفاوت من . هنگام كه هنوز بارشان نطفه اي بيش نبود

  بيني؟ ي من كدام بار را در حال رشد و نمو مي  در زهدان انديشه-نيچه  
بينم، برون شده از  ات را باردار جنيني ديوخو مي  زهدان انديشه-قراطس  

حالت نطفگي، در حال رشد و نمو، كه دير يا زود زاده خواهد شد و كاري جز 
آرماني هولناك كه : د آمدكاري از او برنخواه ويرانگري و تبه

كاران و  خراب ها، با كار و كردار جانيان و نما، از تبار غول آدم دداني مهيب
  .پروراند زاياند و مي درندگان مي

ديگر زمان دگرگون شدن است و بايد دگرگون .  بايد حق با تو باشد-نيچه  
كُشي  نفسشكافي وجدان ايم و حيوان  بران زنده ما مردمان كنوني ميراث. شد

ايم،  مان را در آن كرده اين آن كاري بوده كه دور و درازترين تمرين: ها هزاره
مان و نازپرورده  كاري چه بسا تمرين هنرمان را؛ و به هرحال، تمرين ظرافت

هاي طبيعي خود چشمي بدخواه  آدمي ديرزماني براي ميل. مان را كردن ذوق
ناپذير از وجدان بد او  اي جدايي ها پاره چنان كه سرانجام اين ميل. داشته
يعني رهايي از : ست خود شدني كوششي درخالف جهت آن به خودي. اند شده

ستيز، يعني  ستيز و حيوان ستيز و طبيعت ستيز است و غريزه هرآنچه حس
هاي بدگوي  هاي دشمن زندگي، آرمان هاي كنوني، آرمان مبارزه با تمام آرمان

ور شدنش در  تر آينده از آرزوي سوزان غوطهجهان، و نجات دادن انسان بر
ها و  ي دنياي آسماني فراسو، و نجات دادنش از مهار غريزه سراب فريبنده

  ي بدوجداني و بيرون ريختن زهرآب ترس هايش، شكستن كاسه ها و هوس ميل
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اين است آن آرماني كه در تمام عمر ذهنم را از خود سرشار .  از گناه و كيفر
ست درست تميز دادي، ولي آنچه   را كه ذهنم باردار آرمانياين. كرده بود

فرزند آرمان من كه . ي اين آرمان گفتي سراسر نادرست بود ي زاده درباره
ست بس ديگرگون كه تو هرگز قادر  همانا فرزند آرماني من نيز هست، انساني
 در ست كه تو هرگز نه به بيداري كه به تجسم يا تخيلش نيستي، زيرا از طرازي

ايزدي نيز با تو  اي و سروش روياهاي صادقت نيز چون او سروري را نديده
سخني از او نگفته، چون افق كوتاه دركش قادر به فهم بلنداي رفعت او نبوده، 

  .داوري نكن انديشانه و خطاكارانه پيش گونه خام ي او اين بنابراين درباره
  .كوشم چنين كنم  مي-قراطس  
ز بدان و آگاه باش كه زايش اين آرمان و زايش فرزند آن   اين را ني-نيچه  

  .كاري بس دشوار است
   از چه رو؟-قراطس  
رو كه تمام جهان يكپارچه رويارويت خواهد ايستاد، و همگان از   از اين-نيچه  

كاران و  جويان و سازش طلبان و آشتي كاران تا آسايش نيكان و درست
خواهان و احساساتيان و خستگان  حكاران و صل گرايان و محافظه واپس
  .توزانه و خشمگنانه با تو در خواهند افتاد كين

   پس كدامين كسان هوادار و يار تو خواهند بود؟-قراطس  
: آيد هاي ديگر برمي  از گونهيهاي  به چنين هدفي با ياري جانن رسيد-نيچه  

هاي سرور و  جان: آيند ها كه در روزگار كنوني به چشم مي هايي جز آن جان
فرماي نيرو گرفته از جنگ و پيروزي كه چيره گشتن و سرفرازي و  فرمان

درمان را با آغوش باز پذيره اند  كاري و درد بي ماجراجويي و خطر و حتا زخم
دوستي كه به  هاي درياگون توفان جان. گردانند ها رو بر نمي و از دشواري

 به يخبندان و كوهستان و هواي تيزبلندا، و به گشت و گذارهاي زمستاني،
  .اند كوالك به هر معنا خو گرفته

  !هاي دهشتناكي  چه جان-قراطس  
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هاي   جان،هاي شرور با شرارتي ظريف و نامحسوس  و نيز جان-نيچه  
. اند ي تندرستي بزرگ بازيگوشِ به غايت خودباور در كار دانش كه سرچشمه

. شان نامفهوم بست براي بنمعناست، و  شان بي هاي سترگ كه محال براي جان
شان در نخواهد آورد و هيچ حصاري  هايي كه هيچ بندي به اسارت جان

هاي ارجمند  پايان، جان ي بي كرانه هاي بي جان آزاده. محصورشان نخواهد كرد
  .شادان

  انگيزي ياران و هواداران تو اند؟ هاي ناياب شگفت  چنين جان-قراطس  
هاي نادر  اين جان:  من اند، هم فرزندان آرمانم هم ياران و هواداران-نيچه  

  .ناياب
   به ياري ايشان كدامين كار سترگ خواهي كرد؟-قراطس  
 يِتباه تر از اين روزگار روبه  در كنارشان چشم انتظار روزگاري قوي-نيچه  

انسان نجات بخش را با  مانم، و در خلوت خويش آن بزرگ خويش مي ناباوربه
داشت غريزه و حس و نفرت از   از عشق به آزادي و گراميذهن و قلبي سرشار

 آن جان آفريننده و سازنده را م،پروران اسارت و خوارداشت عقل و وجدان مي
گرايي و هر دنياي آسماني فراسو  كه نيروي زورآورش وي را از هر كناره

  .يكباره بر كنده و برون افكنده
  كند؟  اينك او چه مي-قراطس  
در كنج خلوت خويش آرميده و در خود فرو رفته، ولي مردم  اينك -نيچه  

اند، حال آن كه  اش را به خطا گريز از واقعيت گمان كرده گزيني ارادي خلوت
اش جز فرو رفتن و نقب زدن و رخنه كردن در واقعيت نيست، و  نشيني خلوت

 روزي چون از كنج خلوت خويش برون آيد و پديدار شود، با خود نجات اين نيم
  .واقعيت را خواهد آورد؛ نجات از نفريني كه فرمانرواي تاكنوني بر آن نهاده

   اين انسان آينده چه خواهد كرد؟-قراطس  
 اين انسان آينده نه تنها ما را از آرمان فرمانرواي تاكنوني نجات -نيچه  

بايست از درون آن برويد، از تهوع  چنين از آنچه مي خواهد بخشيد كه هم
  او زنگ ناقوس. انگاري نيز خواهد رهانيد خواست نيستي، از هيچبزرگ، از 
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گري بزرگ كه اراده را ديگر بار آزاد خواهد كرد، كه  روز است و اراده  نيم
اين دشمن . زمين را غايت خويش و انسان را اميد خويش باز خواهد بخشيد

ساز،  بهگردان و ت انگار و پست هرچه آرماني و آسماني و متعالي، و هرچه هيچ
بايد فراز آيد، اين ابرمرد  اين چيره بر روح هستي و نيستي؛ سرانجام روزي مي

  .راستين
ي خودت، تبارشناسي   اجازه دارم ابرمرد راستين تو را، به شيوه-قراطس  

  كنم؟
  . بكن-نيچه  
آميزت نيز  اوهام جنون. آميز تست ي اوهام جنون  ابرمرد تو زاده-قراطس  

ست مغرور و متكبر كه خود را  هاي بيمارگون نامردماني ريپرو ي خيال زاده
پندارند و نژاد يا مليت يا كيش خود را ممتاز و برگزيده  برترين مردم جهان مي

اين نامردمان انحصارطلب زياده خواه كه ديگران را پست . شمارند مي
واري خ خويي و جهان ي درنده انگارند، روحيه شمارند و تنها خود را واال مي مي

از . را در ژرفناي ذهن فاسد خود نهان دارند، و سر آن دارند كه جهان را ببلعند
خوار و  اينرو در بطن ذهن خويش در حال پرورش ديوان و دداني آدم

جانوراني سنگدل و سفاك كه بسيار تشنه اند براي غارت  خوار اند، درنده جهان
شان را  ي استسقاگونو چپاول و كشتار و خون هزاران هزار بشر نيز تشنگ

گيرد؟ در  ها صورت مي و اين پرورش نخست در كدام ذهن. كند سيراب نمي
از اينرو . شان نبوغ هاي تيز صاحب شان، در ذهن ذهن هوشمندترين روشنفكران

پرورند،  آفرينند و مي اي خاص و ماموريتي ويژه مي هايي را با وظيفه چنين ذهن
آرماني كه چنين : پرورند آفرينند ومي را ميشان  ها آرمان ي همين و به وسيله

كني كه ترجمه و تفسير  و آنگاه تو ظهور مي. ديوخوياني بيافريند و بپروراند
داري كه آنان به تو  ها و آرزوها و روياهايي، و آرماني را برپا مي همين انديشه

 .اند ها فرستاده ي پروردنش به ميدان انديشه سفارش داده و تو را با وظيفه
 نظرت ...ات چنين است تبار آرمان تو كه چيزي نبوده مگر سفارش زمانه

  ي اين تبارشناسي چيست؟ درباره
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ي سخن را به  ولي اگر موافقي ادامه. ست  تبارشناسي قابل بحثي-نيچه  
گفتگويي ديگر واگذاريم، و در آن به بحث معرفت شناسي بپردازيم، و در اين 

چون چنين . اكم بر ذهن بشر را بپژوهيمهاي ح بحث خطاهاي بزرگ انديشه
ترين اختالف فكري من و تو در اين عرصه باشد، و تا اين  انديشم كه بنيادي مي

با آنچه . اختالف حل و فصل نشود هيچ اختالف ديگري حل و فصل نخواهد شد
  گفتم موافقي؟

  . موافقم-قراطس  
ه چنان تيزبيني كه شناس ك  پس تا ديداري ديگر بدرود اي ماماي نطفه-نيچه  

  !دهي برداري تميز مي آبستنان را پيش از بارداري و نطفه
  !كاري ي تبه  بدرود اي بارآور جنين ديوخويي و اي سفارش زمانه-قراطس  

  
 



 

  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  ي هفتم جلسه

  
هاي موجود  ي جهان  سر آن دارم كه اين گفتگو را با بحث درباره-  نيچه
به گمان من اين بحث كه كدام جهان واقعي و . باشيالبته اگر موافق . بياغازم

شناسي  ست، چون معرفت شناسي ست اساس بحث معرفت كدام ناواقعي
شناسي بهترين  ست و جهان پرداختن به چون و چند شناخت و آگاهي بشري

خواهم گفتگو را  حال مي. مالك براي تميز ميزان ژرفا و دقت اين شناخت است
غازم كه به گمان تو در هستي چند جهان هست؟ يكي يا با اين پرسش از تو بيا
هان؟ نظرت ! يعني هستي در كل خود هيچ و پوچ است! بيشتر؟ يا شايد هم هيچ

  .چيست؟ آن را روشن و آشكار بيان كن
نما، ولي  جهان نمود كه همين جهان واقعي: شناسم  دو جهان مي-  سقراط

يدني و نامحسوس، ولي معقول ست، جهان بود كه جهان ناد دروغين و ناواقعي
جهان نمود جهاني مجازي و دروغين است و جهان بود واقعي و . ست و حقيقي
هاي فراواني وجود دارند كه جهان محسوس را جهان نمود  و دليل. راستين

  .شناسانند مي
شناسانند چه بسا دليل  هايي كه اين جهان را جهان نمود مي  تمام دليل-  نيچه

 و جز اين جهان موجود، وجود هيچ واقعيت ديگري، به هيچ .واقعيتش باشند
  .پذبر نيست روي، اثبات

هاي فراواني مبني بر وجود جهان حقيقي موجود اند،   و نشانه-  سقراط
  .شناسانند هاي راستيني كه اين جهان را به ما مي نشانه
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 تو به آنچه. هاي نيستي هاي شناسايي نابودگي اند، نشانه ها نشانه  آن-  نيچه
اي، وهمي  نام جهان حقيقي، از راه تضاد با جهان واقعي، ساخته و پرداخته

 ديدماني بيش نيست، و در حقيقت يك جهان نمودين دروغين است و - اخالقي
  .و هيچ حقيقتي جز حقيقت دروغ در آن نيست. بس

 جهان حقيقي جهان راستين است، جهان واال و برتر است، جهان -  سقراط
  .ست، جهان عقل است و عقالنيت زيبايي و روشناييدانايي و 

ي جهان حقيقي ديگري جز همين جهان واقعي هيچ  بافي درباره  افسانه-  نيچه
ي بدگفتن از زندگي، خوار شمردن زندگي، و شك  معنايي ندارد، اگر كه غريزه
بافي چون تو قوي نباشد؛ اگر  پرداز خيال سرايان وهم كردن به زندگي در افسانه

بندي يك زندگاني به اصطالح ديگر، يك  هم باشد، آنگاه امثال تو با خيال
كوشيد تا از زندگي واقعي و زنده به  زندگاني به اصطالح بهتر، در حقيقت، مي

  .تمام معنا، انتقام بگيريد
  گيري داريم؟  چرا انتقام بگيريم؟ چه دليلي براي انتقام-  سقراط
ياي شاداب پرجنب و جوش در شما ته ي پو  نيروي زندگي سرزنده-  نيچه

راني و  ها و شهوت ايد از نيروي پيروي از غريزه كشيده، در نتيجه خالي شده
مرده و  خمود و دل. ايد سالمت روان و تن خود را از دست داده. بازي هوس

ي  بينيد كه سازنده ها را از چشم جهان واقعي مي ايد، و تمام اين افسرده شده
خواهيد از آن  ايد و مي اش را به دل گرفته  به همين دليل كينه.ست زندگي واقعي
  و انتقام شما چگونه است؟. انتقام بگيريد

  . تو بگو-  سقراط
گرايي و انكار، يا تكذيب و واپس زدن جهان واقعي از آن   از راه نفي-  نيچه

ها و  گونه عقده خوانيد و اين آن را مجازي و نمودين مي. گيريد انتقام مي
بندي جهان به يك جهان راستين و يك  بخش. كنيد هاي دل خود را خالي مي ينهك

ي كهن و نويني كه باشد، حكايت از چيزي جز  جهان دروغين، به هر شيوه
  .ست از زندگاني فرو شونده زدگي ندارد، دردنموني تباهي

  .شمارند  هنرمندان نيز نمود را از حقيقت برتر مي-  سقراط
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زيرا در هنر هم نمود باز به . اي كه گفتم نيست خالف گزاره اين نيز -  نيچه
معناي حقيقت است، ولي در قالبي برگزيده، نيروداده و سر و سامان يافته، به 

  . دست هنرمند
نماي نمودين بدبين است و   پس چرا هنرمند تراژيك به زندگي واقعي-  سقراط

  بيند؟ تيره و تارش مي
انگيز  او درست به هرآنچه پرسش. بدبين نيست هنرمند تراژيك هرگز -  نيچه

ست، پيرو ايزد شور و شر و  است و ترسناك، آري مي گويد؛ او ديونوسوسي
گويي سرمستانه به  عنصر ديونوسوسي آري. سرمستي و شراب است

ي ديونوسوسي در برابر  ست و پذيرش آن با روح سرمستانه زندگي
گيرد و با آن جنگي  رار ميي تو و امثال تو ق زده گريزي وحشت زندگي

  .ساز دارد سرنوشت
  هستي؟  تو ديونوسوسي-  سقراط
  . در برابر چون تويي آپولوني، آري-  نيچه

   و پيرو مرام شور و شر و سرمستي و سرخوشي؟-  سقراط
  . آري-  نيچه

  ها به كجا خواهي رسيد؟  با اين-  سقراط
و نه تنها نخواهم رسيد . دبختانه به جهان حقيقي تو نخواهم رسي  خوش-  نيچه

  .بلكه گام به گام و دم به دم از آن دورتر و دورتر خواهم شد
   و از آن به كدام سو خواهي گريخت؟-  سقراط
و هر . ور ايم  به سوي جهان واقعي، يعني همين جهاني كه در آن غوطه-  نيچه

.  توي جهان حقيقي اينك پرسشي درباره. ور خواهم شد چه بيشتر در آن غوطه
آيا اين . خواهم بهتر بشناسمش و به دروغين و پوچ بودنش بيشتر پي ببرم مي

اي و در برابر جهان واقعي  اي كه تو جهان حقيقي نامش نهاده جهان افسانه
اي، و جهان واقعي را مجازي و آن جهان مجازي را حقيقي  قرارش داده

  ست؟ يافتني و شناختني اي، دست خوانده
  .ست يافتني و شناختني تدس.  آري-  سقراط
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   براي چه كسي؟-  نيچه
 براي انسان فرزانه، انسان پرهيزگار، انسان با فضيلت برخوردار از -  سقراط
  .عقالنيت
   و براي دست يافتن و شناختنش بايد چگونه بود و چه كارها كرد؟-  نيچه

كوب ها را سر ها را مهار و غريزه بايد احساس.  بايد پيرو عقل بود-  سقراط
بايد تن را در تنگنا قرار داد و با رياضت كشيدن خوارش . كرد و واپس راند

بايد سر از فرمان . ها را منفور شمرد و طرد كرد ها و شهوت بايد هوس. كرد
بايد به . هاي عقالني نهاد هاي نفساني پيچيد و سر به فرمان خواهش خواهش

نهارها و اخطارهايش ساز، و به هشدارها و ز نداي وجدان سرزنشگر محكوم
اين . بايد پرهيزگار و با فضيلت و عاقل بود. گوش جان فراداد و تسليمش بود

  .توان به جهان حقيقي دست يافت چنين مي
   يعني با خوار كردن تن و رام كردن روان؟-  نيچه

  . آري-  سقراط
  !ي باورپذيري ي ساده ي كم و بيش زيركانه  چه ايده-  نيچه

  .چنين استشك   بي-  سقراط
تر شده، و  تر و پرورده تر و پخته  ولي در درازناي تاريخ اين ايده كامل-  نيچه

  .تر گرديده تر و درنيافتني تر و موذيانه تردستانه
   چگونه شده؟-  سقراط
اند كه اين   باورمندان به جهان حقيقي، چند سده پس از تو چنين گفته-  نيچه

ويد دست يافتنش را، در ديرزماني بعد، به ست، ولي ن نيافتني جهان اكنون دست
ي  نظرت درباره. اند كار داده پرهيزگاران سراپا تسليم خودآزارِ از گناه توبه

  ي ايشان چيست؟ ايده
توان كم و بيش با آن موافق  مي. ست اي  اين هم براي خودش ايده-  سقراط

  .بود
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 چنين دگرگون شد كه ي باور به جهان حقيقي ها پس از آن، ايده  و سده-  نيچه
پذير، نه نويددادني؛ ولي انديشيدن به  ست، نه اثبات جهان حقيقي نه دست يافتني

ي آرامش و تسالي خاطر است، يا در حقيقت وظيفه  آن به خودي خود مايه
بر آن حكمي : است، دستور است، دستوري مطلق كه اساس حكمت اخالق است

به اين ترتيب، در اين شكل . شدروا با رفتار كن كه بخواهي قانون جهان
ي جهان حقيقي، هنوز خورشيد كهن در زمينه است، ولي از وراي  پردازش ايده

با اين ايده . آلود، مبهم پريده، سرد، مه ي برين شده، رنگ ايده. مه ترديد و دودلي
  تا چه حد موافقي؟

 بيش از آن فلسفي و سوفستايي ست كه بتوان دركش كرد، پس -  سقراط
اي منطقي در آن نهان  اگرچه شايد هسته. توانم داشت فقتي هم با آن نميموا

  .باشد ولي دنبالش گشتن با خطر گم شدن همراه است
ست، و  نيافتني جهان حقيقي دست: تر  و سپس پردازشي نوتر و دگرگون-  نيچه

بخش  در نتيجه، نه آرام. هيچ راهي هم به آن نيست، پس شناختني هم نيست
  .آفرين بخش، نه وظيفه هايياست، نه ر
آفرين تواند  چيز ناشناخته چگونه وظيفه. ست گيري درستي  نتيجه-  سقراط

  .بود؟ ولي فرضش نادرست است
گرايي  خروس خوان اثبات. ي عقل نخستين خميازه.  هواي گرگ و ميش-  نيچه
  .گرايانه مثبت

ي  ين خميازهآخر. افكني سياه شبانه  يا شايد نخستين دقايق سايه-  سقراط
  .گرايانه گرايي منفي شبگير نفي. عقل

   نظرت درباب اين برداشت از جهان حقيقي چيست؟-  نيچه
ست،  اگر جهان حقيقي ناشناختني. پندارم  آن را سراپا نادرست مي-  سقراط

توان به وجودش پي برد؟ و اگر نتوان به وجودش پي ببرد، پس  پس چگونه مي
كند،  ست و انكارش مي ه در جهت نفي جهان حقيقيو در نتيجه اين ايد. نيست

ست و بسته بودن چشم عقل، نه  اي برخاسته از كوردلي پس به گمان من ايده
  قدر مسخره است كه انكار برداشتي از جهان حقيقي؛ و انكار جهان حقيقي همان
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خورشيد پرتوهايش را بر . هر دو سراسر پرتوافشاني اند و تابناكي.  خورشيد
مان گرماي  هامان روشني درخشانش را و پوست تاباند و چشم ان ميهام حس
مان مي تاباند و  جهان حقيقي پرتوهايش را بر عقل. كند فزايش را حس مي جان
  .يابد آفرينش را درمي مان گرماي يقين مان روشنايي راستينش را و جان روح

 باور من ي جهان حقيقي به خواهي بداني كه سرانجام ايده  حال مي-  نيچه
  چيست؟
  .كنجكاوم بدانم.  آري-  سقراط
ست كه نه ديگر به كار  اي ايده. ست  سرانجامش ناكارايي و بيهودگي-  نيچه

كاره؛ در نتيجه،  ست بيهوده و بي اي ايده. آفرين است آيد و نه ديگر وظيفه مي
و با رهايي از آن . ست رد شده كه بايد هر چه زودتر از شرش رها شد اي ايده

بازگشت عقل سليم سالم و سرزندگي . چاشتگاه: روز روشن فرا خواهد رسيد
ي تو و آن  سرخي شرم بر گونه. ناشي از زندگي شاد و سرشار از شور و شر

. هاي تو جا زد هاي باطلش را به جاي انديشه كارت كه انديشه شاگرد دغل
يشين فلسفي هاي پ داوري هاي آزاده كه خود را از بند پيش ي تمام جان ولوله

  .اند آزاد كرده
 گيريم كه خود را از دست جهان حقيقي رهانديم، پس از آن كدام -  سقراط

  ماند؟ ناگزير جهان نمود؟ مان باقي مي جهان براي
با آزاد شدن از دست جهان حقيقي از دست جهان نمود نيز آزاد .  نه-  نيچه

  .شويم مي
  اند؟م مان به جا مي  پس كدام جهان براي-  سقراط
روز دانايي  و آنگاه به نيم. كنيم  همين جهان واقعي كه در آن زندگي مي-  نيچه

پايان درازترين خطاي ناشي از . ي ناداني ترين سايه دم كوتاه: خواهيم رسيد
  .سرآغاز از راه رسيدن ابرمرد راستين. اوج بشريت. افكني توهم سايه

  گذار اين ايده تويي؟  بنيان-  سقراط
  .آري -  نيچه
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ي تو نيز دستخوش   و آيا ممكن است در درازناي زمان ايده-  سقراط
  دگرگوني شود و تغيير يا تكامل يابد؟

  . آري-  نيچه
   چگونه خواهد شد؟-  سقراط
دانم كه در هر مكتب فكري سه انديشمند به اين ترتيب  ولي مي. دانم  نمي-  نيچه

دومي . آورد نديشه را پديد ميپرور ا ي الياف اولي ريشه: آيند پشت سر هم مي
گستراند و در آن به كمين  سومي دام را مي. بافد تند و دام مي با آن تار مي

شود، و به اين ترتيب  دلي اسير دامش مي نشيند كه از سر ساده اي مي طعمه
كوشد تا از راه آن انديشه نان بخورد و شكم خويش و همفكرانش سير  مي

  .گرداند
انجامد و آلوده  اي برخاسته از نيتي پاك به ناپاكي مي  پس ايده-  سقراط

  .شود مي
ولي جاي نگراني نيست، اگر بياموزيم كه از ناپاكي به پاكي برتر .  آري-  نيچه

ي انديشه  برسيم، و به گاه ضرورت، حتا ذهن خود را در نهري با گنداب آلوده
  .بشوييم، و از اين شستشو سرزنده و شاداب برون آييم

   چنين سرزندگي شادابي هرزه نخواهد بود؟-اط  سقر
  .ست  مادر هرزگي شادماني نيست، ناشادماني-  نيچه

شود كه تن شادمان باشد و روح   ناشادماني حقيقي آنگاه ايجاد مي-  سقراط
  .ياور بگذارد تا بپژمرد را افسرده به حال خويش رها كند، وغريب و بي

شود كه تن و روان به اختيار خود  مي و شادماني حقيقي آنگاه حاصل -  نيچه
آفرين  هاي سالم شادابي بخش و غريزه هاي شادي گذاشته شوند تا از حس

  .پيروي كنند
  .انديشم گونه مي گونه بينديش و من آن  تو اين-  سقراط
اش منحرف  ولي بحث را از سير اصلي. هرجور كه خوش داري.  باشد-  نيچه

  .يمنكن و بگذار مسيرش را دنبال كن
  . دنبال كنيم-  سقراط
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ي اصلي  ي بشري كه ريشه خواهم به خطاهاي بزرگ انديشه  اينك مي-  نيچه
  .گراياني چون تست، بپردازم هاي معرفتي متافيزيك تمام انحراف

  . بپرداز-  سقراط
آمد يا علت  آمد به جاي پس  نخستين خطاي بزرگ، خطاي نشاندن پي-  نيچه
به همين سبب من ويراني .  از اين خطا نيستتر هيچ خطايي خطرناك. است

ترين خطاهاي  باري، اين خطا يكي از ديرينه. ام راستين عقل سليم نامش نهاده
ست كه از فرط تكرار عادتش شده، و اين عادت بد را ناخودآگاه چنان  بشري

وااليش بخشيده كه برايش تقدسي آسماني يافته و نام كيش و اخالق به خود 
. دارند، همين خطا را در بر دارد اي كه اين دو عرضه مي زارههر گ. گرفته
گذاران اين ويراني دهشتناك عقل  گذاران كيش پايه گذاران اخالق و بنيان قانون

  .سالم اند
  . مثالي از اين خطا بزن تا چون و چندش را بهتر دريابم-  سقراط
 داشته باشد هركس وجود جهاني حقيقي را باور" اگر من حكم كنم كه -  نيچه

راه شدن   گم"شود راه مي اش را بر اساس اين باور برگزيند، گم و مسير زندگي
ست، نه علتش؛ و  آمد باور داشتن به وجود جهان حقيقي در اين حكم، پي

راه شدن كسي چنين نتيجه گرفت كه او به طور الزامي به وجود  توان از گم نمي
و اگر كسي اين . راه شده اور گمجهان حقيقي باورمند بوده و بر اثر اين ب

  .شود راه مي افتد و گم آمد را به جاي علت نشاند، به اشتباه مي پي
ي   اگرچه اين حكم به خودي خود غلط است ولي بحثي را كه درباره-  سقراط

  .پذيرم آمد و علت كردي و اين كه نبايد يكي را جاي ديگري گرفت، مي پي
  .تواني بپذيري  نمي-  نيچه
  توانم؟  چرا نمي-راط  سق

آمدها به  ي ايستاي تو بر مبناي همين نشاندن پي  چون اساس فلسفه-  نيچه
  .هاست جاي علت
  گويي؟  به چه دليل چنين مي-  سقراط



 157  هفتم ي جلسه

آمدهاي زندگي انسان بر زمين را به جاي علت اين زندگي   تو پي-  نيچه
 در مقام علت آمدهاي انسان شدن جانوري دوپا و هوشمند را اي و پي نشانده

  .اي انسان شدنش قرار داده
  .تر دريابم  مثالي بزن تا مقصودت را روشن-  سقراط
پرستي يك نسل، ملتي را به  كارهاي بد و تجمل: گويند  كيش و اخالق مي-  نيچه

  تو با اين حكم موافقي يا نه؟. كشاند نابودي مي
  .موافقم.  آري-  سقراط
  .اهي تستر  اين موافقت ناشي از گم-  نيچه

   چرا؟-  سقراط
  .اي آمد را اشتباهي به جاي علت گرفته  چون پي-  نيچه

   پس حكم درست چيست؟-  سقراط
گويد،  ي من مي  حكم درست كه عقل دوباره به سر جاي خود نشسته-  نيچه

رود كه از نظر فيزيولوژي رو به  هنگامي يك ملت رو به نابودي مي: اين است
يعني : آيند پرستي از پي تباهي مي گاه بدكاري و تجملتباهي گذاشته باشد، آن

ها به  اي با آن دم كه هر طبيعت فرسوده به تر و دم هاي هرچه قوي نياز به محرك
  .خوبي آشناست

  .ست انگيزي  حكم بحث-  سقراط
ترين  كلي. ترين حكم در بنياد كيش و اخالق  حال بپردازيم به كلي-  نيچه
خواهي سعادتمند شوي چنين و چنان كن، و  اگر مي" :ها چنين است ي آن آموزه

ات به گردن خودت  چنين و چنان مكن، وگرنه بدبخت خواهي شد و گناه بدبختي
  . "خواهد بود
  . به يقين حكمي بس منطقي و درست است-  سقراط
ي اخالق   بايد هم با آن موافق باشي، چون بر مبناي روح فلسفه-  نيچه

  .ي اخالق ايستاي تو بر بنيان آن بنا شده برعكس، فلسفهايستايت  بنا شده، يا 
  .آورد اش خللي به وجود نمي  هركدام كه باشد در درستي-  سقراط
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و من آن را نخستين . ست  اساس هر اخالق و كيشي همين دستور كلي-  نيچه
ها  راهي ي تمام گم دانم، و ريشه راه مي گناه بزرگ و نابخشودني عقل بيمار و گم

  .عقلي ميرا ي بي ترين نشانه اش، و روشن هاي بعدي ماريو بي
  گذاري؟  تو به جاي آن چه دستوري مي-  سقراط
بايد به   اگر يك آدم درست و حسابي بخواهد به سعادت برسد، مي-  نيچه

اش گوش فرادهد و كارهايي را بكند و سراغ كارهاي ديگر نرود،  فرمان غريزه
چنين آدمي بايد بر مبناي نظم . شود ميدر اين صورت است كه سعادتمند 

ي خود با مردمان و چيزها را تنظيم كند، و بر اساس  اش، رابطه فيزيولوژي
همين نظم طبيعي، طبيعي انديشد و طبيعي رفتار كند و طبيعي زيد، تا به 

  .آمد سعادتش است، نه علتش فضيلت او پي: يك كالم. بختي واقعي برسد خوش
  كني؟ آمد به جاي علت را اصالح مي خطاي نشاندن پي و بدينسان -  سقراط
  .گناه مستعد بيماري بودن را نبايد به گردن بيماري انداخت.  آري-  نيچه

   منظورت چيست؟-  سقراط
اند و نيروي سالم و  زده  منظورم اين است كه وقتي مردماني تباهي-  نيچه

اري زوال و فرسايش ، در نتيجه گرفتار بيم ي زيستن را از دست داده سرزنده
درست . زدگي خود را به گردن بيماري زوال بيندازند اند، نبايد گناه تباهي شده
پريدگي و پژمردگي زودرس باشد، نبايد  گونه كه اگر جواني دچار رنگ همان

نايي زودرسش،  گناه را به گردن اين يا آن بيماري اندازد، بلكه بايد بفهمد كه بي
آمد زندگي نيروباخته و   از پس بيماري، خود پياش در برآمدن و ناتواني

اهل سياست با . زنم مثالي ديگر مي. اش است، نه علت آن فرسودگي دروني
هايي كار  گيرند كه آن حزب با چنين لغزش هاي يك حزب نتيجه مي ديدن لغزش

شناسيِ واالترِ من چنين نتيجه  ولي سياست. كشاند خود را به نابودي مي
ي  او ديگر به غريزه. هايي كند كارش تمام است  كه چنين لغزشحزبي: گيرد مي

هر لغزشي، به هر شكل و با : گيري كلي و در يك نتيجه. گرم نيست خود پشت
 "بد"ي  تعريف واژه. آمد تبهگني غريزه است و فروپاشيدگي اراده هر معنا، پي

  ن وست، و از اين رو آسا هر چيز خوب غريزي. كم و بيش، همين است نيز،



 159  هفتم ي جلسه

هر چيز كه برخالف خواست غريزه و با تحميل ناخواسته . دردسر و آزادانه  بي
ست، ناطبيعي و  ست، زوركي از سوي عقل يا وجدان باشد بد است، تحميلي

خود كردن، و  به زشت است؛ چون زور زدن يعني درگيرشدن، نه كاري را خود
 خالف ميل و ايزدان كاري را. كار ايزدان نيست. اين بس زشت و بد است
آنان قهرمانان اخالق و فضيلت نبودند كه زور . دادند خواست خويش انجام نمي

هاي خويش رفتار  پا و چاالك بودند، و تند و تيز به ميل غريزه آنان سبك. بزنند
هيچ خواهشي را هم . گرفتند جلو هيچ ميل و هوسي را هم نمي. كردند مي

  .ست  ايزدانگيپايي نخستين صفت سبك. كردند سركوب نمي
بختي دانستن خطايي سخت   پيروي از غريزه را علت خوش-  سقراط

  .آمد به جاي علت است تر از خطاي نشاندن پي كننده راه گم
   چرا؟-  نيچه

بند و بار از غريزه نه علت سعادت است نه حتا   چون پيروي بي-  سقراط
  .برعكس استخواهي حقيقت را بداني بايد بگويم درست  اگر مي. آمدش پي

   يعني چه؟-  نيچه
ست كه  هايي راهه  يعني اينكه پيروي كوركورانه از غريزه يكي از بي-  سقراط

تمام . آورد ناپذير به بار مي هاي جبران شود و زيان سرانجام به بدبختي ختم مي
هاي  هاي كوچك و بزرگ بشر بر زمين، تمام فسادها و تباهي جنايت

ها  هايش، تمام فتنه خواهي ها و زياده  و ستمگريها چشمگيرش، تمام زورگويي
هايش،  كاري ها و زشت ها و خباثت هايش، تمام رذالت ها و هرج و مرج و آشوب

ي گام گذاشتن  قيد و بند از غريزه دارند، و در نتيجه همگي ريشه در پيروي بي
د  يكي پس پيروي از غريزه را باي. اند راه كننده حاصل شده ي گم راهه در اين كج
و نتيجه نهايي و . بختي هاي اصلي بدبختي دانست، نه علت خوش از علت
  .ست اش نيز نه شادكامي كه ناكامي حقيقي
  .هاي ما از بيخ و بن با يكديگر متضاد است  برداشت-  نيچه

  .گويي  چنين است كه مي-  سقراط
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خواست پنداري كه بشر با مهار كردن غريزه و گردن نهادن به   تو مي-  نيچه
  .پندارم رسد، من درست برعكس تو مي عقل به سعادت مي

ي سعادت  هاي متضاد ما از مقوله  شايد اين تضاد ناشي از برداشت-  سقراط
  .باشد
  . شايد-  نيچه

تر زيستنش   تو نزديك شدن بشر به جانور درونش و هرچه حيواني-  سقراط
متعالي و وارسته و تر شدنش را به انساني  من نزديك. داني را سعادت مي
  .دانم تر زيستنش را سعادت مي هرچه انساني

  .ناپذير است  بنابراين اختالف ما بر سر اين خطا رفع-  نيچه
كمال با تو   بر سر اين خطا با يكدگر اختالفي نداريم، و من به-  سقراط
آمد به جاي علت يكي از خطاهاي بزرگ معرفتي  ام كه نشاندن پي همعقيده

آنچه تو علت . آمد و علت است هاي پي اختالف ما بر سر مصداق. انسان است
دانم؛ و آنچه من علت  دانم، بلكه علت نقض مي آمد هم نمي داني من حتا پي مي
هاي  اختالف ما ناشي از برداشت. آمد قبول نداري پندارم تو به عنوان پي مي

  .ست متضاد ما از مفهوم انسان و زندگي
  .انجامد ست كه از هيچ راهي به توافق نمي  و اين اختالفي-  نيچه

هاي هم آشنا شويم و در  مهم اين است كه با ديدگاه.  مهم نيست-  سقراط
گفتگويي زنده و پويا بتوانيم، نه مستقيم و فوري بلكه غير مستقيم و آرام آرام، 

 مان را به ياري هم تعديل و هاي بر هم اثر گذاريم و از هم اثر پذيريم؛ و ديدگاه
  .تكميل كنيم

پنداري، بحثي نيست؛ و اينك به طرح دومين خطاي   حال كه چنين مي-  نيچه
  .پردازم بزرگ معرفتي بشر مي

  . بپرداز-  سقراط
  .ام  اين خطا را خطاي عليت نادرست نام نهاده-  نيچه

   موضوعش چيست؟-  سقراط
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ولي . چيستدانند علت هر چيزي  اند كه مي  آدميان هميشه باور داشته-  نيچه
  اند؟ اين دانش، يا بهتر است بگويم اين ايمان به دانايي، را از كجا آورده

  .تو بگو. دانم  نمي-  سقراط
شان واقعي  كدام هاي درونيِ نامدار كه تاكنون هيچ  از قلمرو آن واقعيت-  نيچه

  .از آب درنيامده
   منظورت چيست؟-  سقراط
. تن، يا اراده كردن، آنان خود علت انداند كه در كار خواس  باور داشته-  نيچه

هرگز . اند اند كه دست كم، اين جا، مچ عليت را در حين عمل گرفته گمان كرده
هايش  هاي يك كردار، يا علت زمينه كسي در اين باب شك نداشته كه تمام پيش

در آگاهي به دنبالش بگردند،  "انگيزه"بايد جست، و اگر به نام  را، در آگاهي مي
ن بازش خواهند يافت؛ وگرنه در انجام دادن آن كار آزاد و در برابرش در آ
اي  كه چه كسي منكر آن است كه هرگونه انديشه سرانجام آن. گو نيستند پاسخ

كه  "واقعيت دروني" علت انديشه است؟ از اين سه "من"ست؟ كه  معلول علتي
شان همانا  ترينبخشند، نخستين و باورپذير رسند به عليت اصالت مي به نظر مي

توانيم نامش را   كه مي-خواست يا اراده همچون علت است؛ انگاشت يك آگاهي
توانيم نامش را   كه مي- "من" همچون علت و سپس بازانگاشت - ذهن بگذاريم

آيد كه علت بودنِ   همچون علت، تنها پس از آن به ميان مي-سوژه بگذاريم
  .نشيند رسي مياراده همچون اصلي بديهي، اصلي تجربي، به ك

   منظورت از سه واقعيت دروني چيست؟ -  سقراط
  . اراده، ذهن، من-  نيچه

  شان كجاست؟  و جايگاه-  سقراط
هاي   دنياي درون كه پر است از نماهاي بازتابي وهمي و روشنايي-  نيچه

  .دروغين
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افكن آگاهي  ي پرتوهاي روشنايي  من دنياي درون را سرچشمه-  سقراط
بخشند  دانم، همان پرتوهايي كه به ما قدرت بينش و توان نگرش مي راستين مي

گمان،  بدون اين پرتوها، بي. رسانند بيني مي و ما را به خودآگاهي و جهان
  .هاي فريبنده را خواهيم خورد كوردل خواهيم ماند و فريب حس

  انديشي؟ ي اراده چه مي  درباره-  نيچه
ت و در آدمي نيروي پويش و جنبش به ي درون اس  اراده جنباننده-  سقراط
  .بخشد اراده به آدمي براي كنش و انديشه انگيزه مي. آورد وجود مي

جنباند و، در نتيجه،  اراده هيچ چيز را از جاي نمي.  سخت در اشتباهي-  نيچه
اراده تنها شايد بتواند رويدادها را همراهي . ي هيچ چيزي هم نيست بازگوينده

  . چه بسا هرگز چنين چيزي در ميان نباشدكند، همين و بس؛ و
  .آفريند  اراده انگيزه مي-  سقراط
 آنچه انگيزه نام گرفته نيز خطايي ديگر است، يعني چيزي كه هيچ جز -  نيچه
اي در سطحِ آگاهي نيست؛ يا يكي از چيزهاي همراه با كردار كه بيش از  پديده

  .پوشاند ي كردار را نشان دهد، آن را مي آنكه پيش زمينه
گيرد نه از سطح آن، جوهر   انگيزه از ژرفاي آگاهي سرچشمه مي-  سقراط
ست كه انرژي مورد نيازش براي جنبش و ايجاد كنش يا بينش را  بخشي انرژي

چطور آن را تنها يكي از . گيرد ست، مي ي انرژي دروني از اراده كه سرچشمه
 چيزهاي همراه با كردار است داني؟ اگر تنها يكي از چيزهاي همراه با كردار مي

اش، قدرت همراهي با كردار را از كجا به دست آورده ؟ چه  نه به وجودآورنده
  نيروي اين توان به او بخشيده ؟

 محرك غريزي اين توان به او بخشيده و او را قادر به همراهي با كردار -  نيچه
  .كرده

  شي رسيده؟بخ  و محرك غريزي از كجا به چنين نيروي توان-  سقراط
  . خواست قدرت و آزادي نيروي نهادينش را به او منتقل كرده-  نيچه

اي براي كنش در كار نباشد خواست قدرت چگونه   اگر اراده و انگيزه-  سقراط
                   تواند انتقال نيرو دهد و به محرك غريزي نيرو بخشد؟                                                                مي
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 نيروبخشي سرشت خواست قدرت است، ولي چون بشر خواست -  نيچه
بيند؛ و ديدگان بينشش  قدرت را كه در ژرفاي روانش نهفته است، نمي

پندارد كه   خورد و مي شود را مي نگر است، فريب آنچه در سطح ديده مي سطحي
  .ي كنش است اراده محرك انگيزه و جنباننده

 اراده و انگيزه در كنار آگاهي و انديشه و وجدان پنج انگشت دست -  سقراط
  .منيت انسان اند

اي و   حكايتي شده افسانه"من" از منيت برايم سخن نگو كه اينك ديگر -  نيچه
ي خود را بر  اي كه دست خود را آشكارا رو كرده، و پته سرانه بازي لفظي سبك

  .يشيدن و احساس كردن و خواستن دست برداشتهآب ريخته، و از اند
   و در نتيجه؟-  سقراط
هاي به ظاهر   در نتيجه ديگر علت ذهني در ميان نيست، و تمام گواهي-  نيچه

و حاصل آن باورها و ! اند تجربيِ وجود يك علت ذهني گورشان را گم كرده
 دالن اين گواه شگفتا كه ساده. هاي به ظاهر تجربي جز هيچ و پوچ نبوده گواه

آنان جهان را بر اين پايه، ! بردند را چه ناشايست و ابلهانه به كار مي تجربي
ها، جهان اراده، جهان ذهني، آفريده بودند؛ و اين چه كار  همچون جهان علت

  !آميزي بوده ي بالهت خرابكارانه
 مگر ممكن است رويدادي انساني بدون علت ذهني رخ دهد؟ مگر -  سقراط

اي  دارد كه آدمي رفتاري كند بدون آنكه آن رفتار علتي ذهني يا انگيزهامكان 
  دروني داشته باشد؟

نمايد، در واقع، از بيرون ذهن، از  ي دروني مي  آنچه علت ذهني يا انگيزه-  نيچه
  .فيزيولوژي، از غريزه، و از جهان عيني سرچشمه گرفته

  اي هم دست اندر كار نيست؟  اراده-  سقراط
ولي . ست نمايد، برانگيزشي با محرك ناذهني آنچه اراده مي. نيست.  نه-  نيچه
اي و  اش در ديدن ژرفناهاي ريشه ي بشر، به دليل ناتواني لوحي كودكانه ساده

هايش، به خطايش افكند و اين ذهنيت  بينش سطحي ناظر بر سطح پديده
  اي باشد كردهي درازعمر را در او ايجاد كرد كه هر رويدادي به چشمش  ديرينه
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بر اثر همين خطابيني، . اي انگاشته شود آمد خواستي يا اراده اي پي  و هر كرده
ها بود، و در زير هر رويدادي كنشگري چپيده  جهان به چشمش بسگانگي كننده

را كه بيش از هر  در نتيجه ذهنيت ناراست بينش، آن سه واقعيت دروني. بود
يعني : ز درون خود به جهان برون افكندها ايمان داشت، ا چيزي ديگري به آن

 را، بر اساس "چيزها" برگرفت، و وجود "من"مفهوم وجود را از مفهوم 
، همچون علت، بنا "من"انگاشت ذهني خود از خويشتن، و بر اساس مفهوم 

  .كرد
خويش گرفت و  "من" پس به گمان تو بشر مفهوم وجود را از مفهوم -  سقراط
ز از مفهوم آنچه به روانش واپس رانده شده و خويش را ني "من"مفهوم 

محبوس مانده و سركوب شده بود، گرفت؛ و آنچه به روانش واپس رانده شده 
  . اش نبود هاي غريزي بود نيز چيزي جز خواهش

  . واقعيت همين است و جز اين نيست-  نيچه
كمال آزاد شود و قادر باشد كه تمام  اش به  و اگر روزي غريزه-  سقراط

 خويش را از دست خواهد داد و تبديل "من"هايش را تحقق بخشد، آيا  واهشخ
  به جانوري بدون آگاهي به منيت خود خواهد شد؟

اين ميراثي نفرين شده و شوم است كه هرگز از آن رهايي نخواهد .  نه-  نيچه
  .داشت

اين حكم را . ست، از بين رفتني نيز هست  آنچه به وجود آمدني-  سقراط
  ري؟پذي مي

  .ابرمرد من براي تحقق همين حكم بر زمين زاده خواهد شد.  آري-  نيچه
   انسان را از او بگيرد؟"منِ" تا -  سقراط
  .ِ آزاد تواناي دلشاد"منِ":  برتر ببخشد"من" تا به او -  نيچه

ها همباوري، يا   حال كه با من در مورد از بين رفتن به وجود آمدني-  سقراط
ِ خويش را از دست خواهد داد، يا بپذير "منِ"ر ابرمردت بشر بپذير كه با ظهو

پنداري، گرفتاري غريزه در  گونه كه به خطا مي ي منيت بشر، آن كه ريشه
  كدام؟. يا اين يا آن. اي نداري جز اين چاره. حبسگاه روان نبوده
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ِ بشر از بين نخواهد رفت، بلكه دگرگون خواهد شد و به "من". كدام  هيچ-  نيچه
ِ "من"تر، ظرف  يا به بيان روشن. فرامن يا منِ برتر تغيير ماهيت خواهد داد

  .اش حفظ ولي محتواي اين ظرف به كلي عوض خواهد شد فعلي
ي علت پيدايش اين ظرف با تو هم نظر نيستم و چنين   ولي من درباره-  سقراط

ر، دچار هاي ديگر تفك پندارم كه تو در اين مورد نيز، همچون بسياري حوزه مي
  .اي اي، و مجاز را به جاي حقيقت گرفته پندارانه شده ي آب بينانه توهم سراب

   نظر تو در اين باره چيست؟-  نيچه
 -اش ِ بشر با آن پنج جوهر سرشتي"من" نظر من چنين است كه -  سقراط

 با او بر زمين زاده شده و جوهر -اراده، انگيزه، آگاهي، انديشه و وجدان
  .ن چيزي نيست جز همين منيتشانسانيت انسا

  .ست انگيزِ سراپا اشتباهي ي شگفت  ايده-  نيچه
 كه سپس به ناچار "من بي" به بيان ديگر انسان حيواني نبوده -  سقراط
ِ او از همان آغاز با او بوده و جوهري بوده "من".  شده باشد"من"صاحب 
  .ناپذير از سرشتش جدايي
ولي واقعيت جز . تواني بينديشي  جز اين نميپرورت  تو با آن ذهن وهم-  نيچه

  .اين است
   واقعيت چيست؟-  سقراط
 "من"ي مفهوم  ست كه از ريشه اي ساقه "وجود"مفهوم .  همان كه گفتم-  نيچه

از اينرو، باز هم تكرار . اي بر اين ساقه است  شاخه"چيز"روييده، و مفهوم 
، همچون "من" ايمان به خود چيزي جز بازتابي از "چيز"كنم كه مفهوم  مي

اينك بپردازيم به يكي ديگر از . در اين باره سخن بس است. علت، نيست
  .ي خيال هاي زاده خطاي علت: خطاهاي اساسي معرفتي بشر

  ست؟ ؟ اين ديگر چه جور خطايي!ي خيال هاي زاده  خطاي علت-  سقراط
. ه زور چپيده در دل هر احساس معين ناشي از يك رويداد معين علتي ب-  نيچه

اش  جويي اجازه ي علت گويي اين احساسِ ناآگاهانه در انتظار آن است تا رانه
  ي آگاهي گام نهد، ولي ديگر نه زمينه دهد كه براي گزارش علت ماجرا به پيش
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هاي  در نتيجه، گمان. آمد، بلكه همچون معناي آن  همچون احساس يك پيش
  . شوند ت گرفته ميي يك حالت خاص، به جاي علت آن حال زاده

  .تر بيان كن تا آن را به كمال دريابم  منظورت را روشن-  سقراط
كند كه  تر، بشر در خواب و بيداري، كاري جز اين نمي  به بيان روشن-  نيچه

 هرگونه بازداشت، فشار، تنش، كشش، كشمكش و -در پي هر احساس كلي
خته شود؛ و براي آن جويي، برانگي ي علت  به تحريك رانه-همانندهاي ديگر

  .احساس دنبال علت بگردد
  ست؟  چرا بشر در پي هر حس به دنبال علتي-  سقراط
چنان كه هست و بدون نياز به در كار بودن   چون پذيرش حس، آن-  نيچه

كند؛ و تا براي واقعيتي كه بدان هشيار شده دليلي نتراشد  علت، خرسندش نمي
  .دهد ا نميي حضور در ذهن آگاهش ر به آن اجازه

  شود؟  چه نيرويي مانع اين حضور مي-  سقراط
آنكه بشر بداند و آگاه باشد،  اوست كه، در چنين موردهايي، بي.  حافظه-  نيچه

هاي همانند پيشين و تفسيرهاي عليتي همراه  شود، و وضعيت دست به كار مي
  .شان را هاي اصلي  نه علت- كشد آن را پيش مي

  شود؟ ين گستاخي جسورانه مي حافظه مرتكب ا-  سقراط
هايي كه با جريان  كشد كه گمان و همچنين اين باور را پيش مي.  آري-  نيچه

اي خاص از  سان، بشر به گونه بدين. هاي رويداد اند آگاهي همراه اند، همانا علت
تفسير عليتي عادت كرده كه نه تنها از پژوهش علت اصلي بازش داشته، بلكه 

  .اي بسته و قفل كرده گرايانه  جدي واقعدر را بر هر پژوهش
  ! چه گستاخ و وقيح-  سقراط
  .پنداري تر از آن است كه مي تر و گستاخ  وقيح-  نيچه

  ي اين گستاخي جسورانه در چيست؟  ريشه-  سقراط
 در اين خاصيت است كه از چيزي ناشناخته به چيزي شناخته بازپس -  نيچه

دهد؛ و  كند، اطمينان خاطر مي  خشنود ميبخشد، كند، آرامش مي رفتن سبك مي
  ناشناخته با خود خطر. دهد ها، احساس قدرت و رضايت مي افزون بر تمام اين
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آورد، و نخستين واكنش غريزي آدمي گريز از اين  شوره مي  و ناآرامي و دل
هرگونه : وضع ناگوار است؛ زيرا نخستين اصل بديهي براي ذهنيتش اين است

پس مساله در اساس . آور است بخش بهتر از هيچِِ تشويش يابيِ آرام ريشه
چيزي جز ميل گريز از چنگ پندارهاي آزاردهنده نيست، كسي هم در بند چون 

  .هاي گريز نيست و چند راه
  !ي تبديل ناشناخته به شناخته ست رانه ي نيرومندي  وه كه چه رانه-  سقراط
لوحانه  چسب است كه ساده  و نخستين گمان در اين تبديل چنان دل-  نيچه

جويي  ي علت سان احساس ترس از ناشناخته رانه بدين. شود درست انگاشته مي
  چرا؟: پرسد تابانه مي انگيزد و بي را برمي
  راستي چرا؟  به-  سقراط
 نه چندان در پي علت به خاطر خود علت، كه بيشتر در پي "چرا؟" اين -  نيچه
اين كه . بخش و سبك كننده باشد  رهاييده، اي از علت است كه آرامش گونه

شود،  چيزي از پيش شناخته و آزموده و بر حافظه نقش بسته علت انگاشته مي
ي  ي ناآزموده روست كه هيچ چيز تازه و از اين. آمد همين نياز است نخستين پي

  .شود ناآشنايي علت شمرده نمي
   چرا چنين است؟-  سقراط
ست،  يابي چين شده از ريشه  برگزيده و دستاي  چون آدم در پي گونه-  نيچه

اي كه هر چه زودتر و پايدارتر آن احساس ناآشنا و تازه و  در پي آن گونه
  .ي آشنا هاي آزموده ترين ريشه ناآزموده را از سر باز كند، در پي عادي

   و نتيجه؟-  سقراط
و خود را شود  گزاري هرچه فراگيرتر مي اي از علت كه گونه  نتيجه اين-  نيچه

گذارد، يعني كه  ريزد و سرانجام سرورانه پا به ميدان مي در قالب سيستمي مي
اينجاست كه . كند هاي ديگر را به سادگي از ميدان به در مي يابي ها و ريشه علت

بانكدار زود به فكر اقتصاد، مسيحي به فكر گناه، و دوشيزه به فكر عشقش 
  .افتي مدارت مي نافتد، تو نيز به فكر عقالنيت وجدا مي

  .افتم شايد دليلي داشته باشد  اگر به اين فكر مي-  سقراط
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   چه دليلي؟-  نيچه
 شايد دليلش اين باشد كه چون تو دل به اوهام نبسته و خود را اسير -  سقراط

ات  شناسانه هاي به خيال خود روان تمام اين تحليل. ام هاي باطل نساخته گمان
اش هم چيزي جز افسانه و  يست و ناگزير نتيجهبافي پوچ ن چيزي جز خيال

گيري و علت را  اين تويي كه معلول را به جاي علت مي. تواند باشد افسون نمي
به جاي آنكه از ذهن شروع كني، و از عقل كه علت نخستين . به جاي معلول

گيرد، و سپس اندام به اندام پايين بيايي  است و وجود بشر از آن سرچشمه مي
ست كه او را بر  هن و تن و دست و پا برسي كه واپسين اندام آدميتا به ذ

  داني چرا؟ مي. كني گرداند، برعكس عمل مي زمين استوار مي
   چرا؟-  نيچه

 چون برداشتت از انسان شبيه برداشتت از درخت است و اين خطاي -  سقراط
 است اش در زمين درخت ريشه. ات دچار چنين اشتباه فاحشي كرده بيني يكسان

اش در  ريشه: و شاخ و برگش در باال، ولي انسان درست برعكس درخت است
باال، در روح و عقلش است، و شاخ و برگش در پايين، در ذهن و تن و دست و 

بافي و وهم پردازي  چنين دچار خيال راه كننده تو را اين اين خطاي گم. پايش
  .كرده
خوش ساز، همچون آنان  باطل دل چنين بپندار و خود را با اين پندار -  نيچه

هاي كلي ناخوشايند و خوشايند،  يابي احساس كه، به خيال خود، با ريشه
اند، و با اين پندار  ي علت و معلول پي برده پندارند كه به كنه حقيقت رابطه مي

  .سازند خوش مي باطل خود را دل
   آنان كيان اند؟-  سقراط
هاي  تمام باورمندان به علت. ق و كيش تمام دارندگان ايمان به اخال-  نيچه
هاي كلي ناخوشايند را  پندارند كه احساس تمام آناني كه چنين مي. ي خيال زاده
  .اند يابي كرده ريشه

   چگونه؟-  سقراط
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كنند كه  ها را موجوداتي فراهم مي  به گمان ايشان اسباب اين احساس-  نيچه
 و از نظر اخالق و كيش - گر هاي خبيث وسوسه  يعني روح-شان هستند دشمن

شمارند و پرداخت  ها را كيفر مي آنان اين احساس. توان دانست رواشان نمي
بايست كرده باشند، ولي از سر  هايي كه نمي ها يا بزه دانند، براي گناه تاوان مي

ها پيامد كردارهاي  به گمان آنان، اين احساس. اند كاري كرده ناداني يا تبه
 در نتيجه گناه را -ها ها و غريزه ها و حس  يعني عاطفه-اندپرواي بد و زشت  بي

هاي  اندازند؛ و اين يعني بحران فيزيولوژيك را به ياري بحران ها مي به گردن آن
  .ديگر سزاوارِ تفسير كردن

  كنند؟ هاي كلي خوشايند را چگونه ريشه يابي مي  احساس-  سقراط
گرمي به روح آسمان و  ا پشتها ر  به گمان آنان اسباب اين احساس-  نيچه

  .كند جهان، و آگاهي به كردار نيك، يا به اصطالح وجدان نيك، فراهم مي
   يعني چه؟-  سقراط
ها  ماند كه آن  يعني آن وضع فيزيولوژيكي كه چنان به گوارش خوب مي-  نيچه

و خوب از آب درآمدن كارها، و ايمان و . توان اشتباه گرفت را به جاي هم مي
هاي كلي به اصطالح خوشايند را فراهم   اميد، اسباب اين احساسمحبت و

  .كند مي
هايي اند كه  ها همگي حالت يابي  پس به گمان تو، در حقيقت، اين ريشه-  سقراط

  آيند؟ از پي چيزي ديگر و حالي ديگر مي
اي اند به زبان نادرست از احساس خوشي يا  و همچنين ترجمه.  آري-  نيچه

گردد كه او را به  به اميد زنده است و در پي ريسماني ميآدمي . ناخوشي
. ي آويز اين ريسمان در آسمان است كانون اميد وصل كند، و به گمانش نقطه

سازد و اعتماد به نفس و اميد و يقين  گرم مي اين نيروست كه او را پشت
گرداند، و چنين  بخشد، و او را آكنده از احساس سرشاري و توانايي مي مي
  .بخش و اعتمادآفرين است ساسي آراماح
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اند  هايي اين دو چراغ.  اخالق و كيش دو چراغ راهنماي بشر اند-  سقراط
افروز كه روح هستي به بشر هديه  تر از خورشيد روشني آسماني، فروزان

كرده و موهبت عقالنيت به اوست، تا راهش را به سوي فضيلت و سعادت بيابد 
  .راه نشود و گم
گويي، دو روشنايي دروغين  اخالق و كيش، درست برخالف آنچه مي -  نيچه

كنند، و  جا مي آن دو، در هر موردي، علت و معلول را جابه. راه كننده اند گم
معلولِ آنچه به نام حقيقت باور دارند را به جاي حقيقت، يا حالتي از آگاهي را 

  .نشانند به جاي علت آن حالت مي
اگر اخالق نباشد، و عقالنيت با مهار خويش و .  سخت در اشتباهي-  سقراط

ي آزاد بشر كه  وجدان با امر و نهيش بشر را به راه راست ره ننمايد، اراده
ها و  ها و شهوت ي غريزه بدون اين مهارها پيرو چشم و گوش بسته

  .كند كشاند و به پرتگاه تباهي پرتاب مي هاست، او را به گمراهي مي هوس
ست كه او  آزاد هم يكي از همان خطاهاي بزرگ معرفت بشريي   اراده-  نيچه

  .راه كرده هاست فريفته و گم را هزاره
  كني؟ ي آزاد بشر را انكار مي  تو اراده-  سقراط
  . آري-  نيچه

   چرا؟-  سقراط
ي به اصطالح آزاد چه  دانم كه در پس اين اراده  چون به خوبي مي-  نيچه
و نيك . اي كشيده شده ي رذيالنه و چه نقشهي پليدي براي بشر چيده  توطئه

ست، براي  باوري بازي القا كنندگان آسمان ترين شعبده دانم كه اين زشت مي
كارانه است،  خواهند، و معنايي بس تبه آنكه بشريت را به آن معنا كه خود مي

مسئول وانمود كنند و اين مسئوليت را چنان به او تلقين كنند كه باورش شود، 
  . اين ترتيب او را وابسته به خود گردانندو به 

   چه هدفي از اين كار دارند؟-  سقراط
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هاي گوناگوني از اين كار دارند كه به بحث كنوني ما مربوط   هدف-  نيچه
توانم در اين باره بگويم اين است كه در پس تمام اين  شود، آنچه مي نمي
  .اي پنهاني دست در كار بوده ها غريزه هدف

   كدام غريزه؟-  سقراط
هدف از ساختن و پرداختن . ي تمايل به قاضيگري و كيفردهي  غريزه-  نيچه
كار  ي آزادي اراده نيز در اساس كيفر دادن بشر است، يعني خواست گناه آموزه

  .يافتن و او را مجازات كردن
 اين ناشي از سرشت انسان است كه بيرون رفتن از تعادل را -  سقراط
ترين شكل برون رفتن از مرزهاي تعادل و زير پا  گناه وقيحانهتابد، و  برنمي

طور كه پيش از اين  كيفر نيز، همان. هاي بديهي انسانيت است گذاشتن اصل
گفتم، نه براي مجازات كردن فرد، بلكه براي آگاهانيدن او و بازداشتنش از 

ي  بشر داراي اراده. افسارگسيختگي و بازگرداندنش به مرزهاي تعادل است
دهد، و  ست كه انجام مي هايي آزاد و نيت داوطلبانه است، در نتيجه مسئول كنش

هايش سبب آسيب رساندن به خودش يا ديگران و تخطي از  اگر كنش
شان  طلبند و رعايت هاي عقل و وجدان و اخالق شود كه خير جهان را مي قانون

 يعني آگاه، شود؛ تا نيك فرجامي و سعادت همگان را به دنبال دارد، بايد تنبيه،
به مرز تعادل باز گردد، و از خط قرمزهايي كه عقل و وجدان و اخالق برايش 

  .اند پا برون نگذارد تعيين كرده
 جستجوي اراده و نيت و عمل مسئوالنه در واقع پوششي ظاهرفريب -  نيچه

  .گناهي از جهان شونده ندارد است و هدفي جز بازپس گرفتن بي
  ؟!هي جهان شوندهگنا  بي-  سقراط
دانيد، ولي  ي گناه مي تو و همفكرانت جهان شونده را سرچشمه.  آري-  نيچه

كاري شما متهم  گناهي او و گناه دانم، و سر آن دارم كه بي گناه مي من آن را بي
  .كنندگان و مجرم شمارندگانش را ثابت كنم

 من متفاوت  برداشت تو از گناه و كيفر زمين تا آسمان با برداشت-  سقراط
  .است
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شناسي اراده  پژوهي تاريخي و روان  برداشت من بر اساس واقعيت-  نيچه
ي سرشت  پردازي درباره اي جز وهم حاصل شده، ولي برداشت تو ريشه

  .انسان ندارد
  اي رسانده؟ ات تو را به چه نتيجه پژوهي تاريخي  واقعيت-  سقراط
انگاره بنا شده   اراده، بر اين پيششناسي  به اين نتيجه رسانده كه روان-  نيچه

ي  تر كه سركرده گذارانش، يعني كاهنان كهن يا جادوگران كهن كه پايه
خواستند به خود اين حق را بدهند كه ديگران را  هاي ديرين بودند، مي جماعت

شان بدهند تا  هاي زميني و ايزدان آسماني كيفر دهند، يا اين حق را به بت
بيم از متهم شدن به گناه و ترس از كيفر، مهار كنند و در هميشه جماعت را، با 

ها هر باليي  هاي شوم خويش داشته باشند و به اين نام ي پليد و نيت چنگ اراده
شان بياورند و آنان را رام و مطيع خويش  خواهد سر جماعت شان مي كه دل
  .سازند

  پنداري؟ ي انسان چه مي ي آزادي اراده  و درباره-  سقراط
ست كه به او  اي ي وقيحانه هاي فريبنده  اين هم يكي ديگر از آن دروغ-نيچه  

تر در تاريخ  كارانه از اين تقلب دغل. تلقين شده تا راستش بپندارد و باورش كند
  .بشر كم سراغ دارم

  كارانه به چه منظوري صورت گرفته؟  اين تقلب دغل-  سقراط
اي آزاد  ند و بباورانند كه داراي اراده به اين منظور كه به بشر تلقين كن-  نيچه

گوست، به اين ترتيب  ها و كردارهايش مسئول و پاسخ است، پس در برابر كنش
اش كه  ي غريزي هاي معصومانه اش داوري كنند و بابت كنش بتوانند درباره

از . كارش بشمارند و كيفرش دهند اش بوده، گناه برخاسته از سرشت بشري
اي انگاشتند و بنيادش را در آگاهي نشاندند،  ا حاصل ارادهاين رو هر كرداري ر

شناسي، به صورت بنياد  ترين تقلب در دانش نفس سان بنيادي و بدين
  .شناسي درآمد روان

ي آزاد نيست، پس به باور تو چگونه   اگر انسان داراي اراده-  سقراط
  ست؟ موجودي
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هاي سرشتي  ريزههايش را كه برشده از غ ست كه خصلت  موجودي-  نيچه
نه ايزدان، نه يزدان، نه جامعه، نه : دهد كس جز تاريخ به او نمي اوست، هيچ

ها نيست  كس هم مسئول اين خصلت و هيچ. پدران و نياكان، و نه حتا خودش
هاي تاريخي يا فيزيولوژيكي، چنين و  كه به هرحال هست، كه سرشتش، به دليل
سرنوشت وجود او . ن محيطي هستچنان است، كه در چنين شرايطي، در چني

. توان كرد را از سرنوشت وجود تمام آنچه بوده و خواهد بود جدا نمي
وجودش پيامد يك نيت، يك اراده، يا يك هدف در جهان نيست، و بنا نيست كه 
. از راه او كوشش شود تا يك انسان آرماني يا آرمان اخالقي  تحقق يابد

اين . خويش در راه يك هدف وجوديمعناست خواست صرف كردن هستي  بي
. در واقع، هدفي در جهان در كار نيست: انسان است كه هدف را اختراع كرده

اي از سرنوشت است، از آنِ تماميت است، در  ست، پاره آدمي وجودي ضروري
ي وجودش  هيچ چيزي نيست كه بخواهد يا بتواند درباره. دل تماميت است

د، بسنجد، ارزيابي كند، يا محكوم گرداند، زيرا اين داوري كند، آن را اندازه بگير
ي كل و اندازه گرفتن و سنجيدن و ارزيابي  به معناي داوري كردن درباره

حال آنكه چيزي بيرون از كل در كار نيست، . كردن و محكوم گرداندن آن است
توان رد هيچ  توان نهاد، كه نمي كه ديگر بار مسئوليت بر دوش هيچ كسي نمي

پس رفت تا به علتي نخستين رسيد، كه جهان، چه  دي را گرفت و پسموجو
اين است كليد : حساني، چه روحاني، هرگز يگانه نبوده و داراي يكتايي نيست

اين است راه رهايش واقعي بشر از زندان . قفل رهايش بزرگ بشر و بس
وجدان و چال اخالق و  ي آزاد و گناه و كيفر، و تنها راه نجاتش از سياه اراده
گناهي جهان شونده را  توان بي تنها از اين راه است كه مي. بست عقل و كيش بن

ترين ضديت با  مفهوم روح آسماني جهان تاكنون بزرگ. بدان بازگرداند
تنها با نفي و طردش، با نشان دادن دروغين بودن . باشندگي شونده بوده

اش، و با انكار مسئوليت در  كارانه كاري دغل اش، با نشان دادن فريب گونه سراب
  .توان جهان را از اسارت نجات بخشيد برابرش است كه مي

   اين رهايي از اسارت به همت چه كسي تحقق خواهد يافت؟-  سقراط
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ي نيرومند  ي غريزه رونده با رانه گناه پيش مرد بي  به دست آن شادكام-  نيچه
  .طلب، به دست ابرمرد آينده قدرت

  ست؟  مسئول تحقق بخشيدن به چنين آرماني پس او-  سقراط
  . آري-  نيچه

 بنابراين او انسان آرماني تست، و افزون بر آن مسئول تحقق -  سقراط
  .بخشيدن به آرمان تست

  . كه آرمان خود او نيز هست-  نيچه
 مگر نگفتي كه انسان مسئول هيچ چيز نيست و هيچ مسئوليتي در -  سقراط

توان  توان گذاشت؟ و مگر نگفتي كه نمي نه ميجهان بر دوشش نه هست و 
انسان آرماني ساخت، يا به انسان مسئوليت تحقق  كوشيد كه از اين راه

كني؟  بخشيدن به آرماني را واگذار كرد؟ پس تو چگونه خالف گفتارت عمل مي
گذاري و هم او  و هم بر دوش ابرمردت مسئوليت نجات جهان از اسارت را مي

كني؟ آيا اين خواست تو با  خشيدن به آرمان خودت و او ميرا مسئول تحقق ب
  ادعاي چند لحظه پيشت متناقض نيست؟

ي  نظرانه بيني ناشي از ديد تنگ اگر در آن تناقضي مي. نيست.  نه-  نيچه
ابرمرد من نيز . محدود و برداشت سطحي تست، نه ناشي از واقعيت جهان

ي خويش و انسان را تاريخ بر بخش اي آزاد ندارد و مسئوليت رهايي اراده
ولي درك اين موضوع براي تو . دوشش نهاده، براي نخستين و واپسين بار

دشوار است و نياز به گفتگويي مبسوط و دراز دارد، و براي اينكه بتواني اين 
هاي  ي مفهوم و ريشه موضوع پيچيده را درك كني، نخست بايد اندكي درباره

ر موافق باشي اين موضوع را به گفتگويي ديگر اگ. تاريخي اخالق گفتگو كنيم
  .واگذاريم
  . موافقم-  سقراط
ي آزاد و اي مسئول  بازي اراده ي شعبده  پس بدرود بر تو اي بازيچه-  نيچه

  !مسئوليتي خويش بي
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كه دشمني با مسئوليت را به عنوان يگانه   بدرود بر تو اي آن-  سقراط
  !      مسئوليت خود در جهان پذيرايي



 

  
  
  
  
  
  ي هشتم جلسه

  
ي اخالق و شور و شرها، و راست و  خواهم درباره  در اين ديدار مي-  نيچه
كنم يكي  چون فكر مي. هايش، با تو گفتگو كنم نكن ها، و نيك و بدها، و بكن دروغ

هاي ديدگاه من و تو، همين موضوع اخالق و  ترين اختالف از اساسي
برداشت تو از موضوع . ما از آن استهاي زمين تا آسمان متفاوت  برداشت

تاريخ است، برداشت من برداشتي زميني،  اخالق برداشتي آسماني، ايستا و بي
  .ست پويا و تاريخي

هم با اين . موافقم.  موضوع بسيار شورانگيزي براي گفتگوست-  سقراط
هاي ما از آن زمين تا آسمان متفاوت است، هم با  ات كه برداشت داوري

  .براي گفتگويي پرشور در باب اخالقپيشنهادت 
رحمانه با  آغازم كه اخالق بي هايي مي  گفتگو را از شورها و هيجان-  نيچه

اش،  ها به دشمني برخاسته و در درازناي تاريخ هزاران هزار ساله آن
ها را كه در واقع بخش بنيادي زندگي بشري اند،  سرسختانه كوشيده تا آن

ها همگي نخست، در سرآغاز  اين شور و هيجان. كن و نابود گرداند ريشه
اند و بس، و قربانيان خود را  بختي بوده ي نگون اند كه مايه تاريخ، دوراني داشته

اند تا سرنگون كنند؛ ولي در دوراني  كشيده شان فرومي با سنگيني بار حماقت
تر، راه خود را دگرگون كرده، مزورانه نقاب خواستگار و  تر، و بس سپس سپس

ي دم بخت روح ازدواج كنند و،  اند تا با دوشيزه دوستدار بر چهره زده، كوشيده
  . در اثر هماميزي با او، خود را روحاني گردانند
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ها  در آن روزگاران نخستين، آدمي به سبب حماقت شورها، به جنگ با آن
  .بست شان مي خاست، و كمر به نابودي برمي

  كني؟ ي به چه دليلي چنين ادعايي م-  سقراط
ي  ي اخالق كه همگي جز نماينده  به اين دليل كه تمام هيوالهاي ديرينه-  نيچه

اند، در اين باره همزبان بوده اند كه شورها را بايد  كارانه نبوده بداخالقي زشت
  .كُشت

ها   شايد به اين دليل چنين فرماني صادر شده كه شورها و هيجان-  سقراط
ترين اغواهاي  ي اهريمني و پلشت كارانه  تبههاي ي پليدترين وسوسه سرچشمه
بازد و كوركورانه  ها دل مي اند، و آنگاه كه آدمي به آن راه كننده ي گم فريبنده

ها پيروي  سپرد و از آن مست مي هاي سياه زمام اختيارش را به آن ديوانه
كند، از مقام واالي انسانيت خود كه مقامي آسماني و بلنداوج است، با سر  مي

پرستي  صفتي منحط و شهوت خويي ددمنشانه و هرزه به پرتگاه مخوف درنده
  .كند پست كننده سقوط مي

  . ولي به باور من چنين نيست-  نيچه
   پس چگونه است؟-  سقراط
  . اين فرمان ريشه در حماقت دارد-  نيچه

   حماقت؟-  سقراط
 تنها براي ها، ها و هوس امروزه نابود كردن شورها و هيجان.  آري-  نيچه

. شان، خود نهايت حماقت است ها و پيامدهاي ناخوش حماقت پرهيز از حماقت
ست كه به جاي درمان پوسيدگي دندان،  اين درست همانند كار دندان پزشكي

  .كشد تا صاحب دندان دردناك بيش از اين درد نكشد آن را مي
ن فاسد كه هايش چنا  گاه پوسيدگي دندان چنان عميق است و ريشه-  سقراط

  .اي جز كشيدن و دورافكندنش نيست چاره
كار كه دندان عقل آدمي را  بين تبه مداران كوته  ولي شما اخالق-  نيچه
هاي فاسدش را، عقل و وجدان و اخالقش را، بلكه  ايد، نه دندان شمرده
  هاي تيز نيرومند و سالمش را، غريزه و هوس و ميلش را، كشيديد و دور دندان
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ي مصنوعي  هاي پوسيده اش دندان ها در دهان زندگي  و به جاي آن افكنديد،
دوستي و بدوجداني قرار داديد تا نتواند با  داري و فضيلت خرابي چون خويشتن

آن چيزي را درست بجود و در درازناي زمان دچار بدگوارشي و يبوست 
  .مزمن روان يا اسهال خوني ذهن گردد و زار و نزار از پا درآيد

  !ي اخالق پزشكان حوزه كار ايم ما دندان دل و نابه  وه كه چه سنگ-ط  سقرا
  .گري وحشيانه است ي ديگرتان اخته كارانه دلي ستم  و سنگ-  نيچه

  گري؟  اخته-  سقراط
شما در . ها ترين راه رويارويي با شورها و هيجان اين خشن.  آري-  نيچه

توان شورها را زيبا  گونه ميايد كه چ راهه هرگز از خود نپرسيده مسير اين كج
  .و واال و آسماني كرد تا نظم پذيرد و مهار شود

  ايم؟ ايم پس چه كرده  اگر نپرسيده-  سقراط
هر چيز : كنش كنيد ايد تا براي انضباط بخشيدن ريشه  ابلهانه كوشيده-  نيچه

ارجمند واالتبار را، هر گوهر اصيل سرشتي را، حسانيت را، حساسيت را، 
طلبي را،  جويي و جاه خواهي را، قدرت  سرفرازي را، سروريغرور و

ي سالم  ي غريزه جويي را، قهر و خشم را، خودخواهي را، پيروي از رانه انتقام
ايد كه  دانسته و آيا مي. بار را بخش چاالك سبك ي زندگاني تندپوي تيزتك زنده

نين كنشي كن كردن زندگي، و از اين رو چ كن كردن شورها يعني ريشه ريشه
اي  كارانه ست؟ و آيا آگاهانه به چنين رذالت تبه ي با زندگي دشمني بدخواهانه

  تان از سر ناداني و ناآگاهي بوده؟ ايد، يا اين كنش دست زده
  انديشي؟  تو چه مي-  سقراط
داني كه چه كساني ابزارهايي  مي.  به گمان من هر دو با هم بوده-  نيچه

  گيرند؟ ي را در نبرد با شورها به كار ميكن گري و ريشه همچون اخته
ي  ي از درون پوسيده زده دانند كه گياهان آفت درستي مي  آنان كه به-  سقراط

كن كرد تا به ديگر گياهان سالم گزند نرسانند و  باغ روح را بايد ريشه
  .فاسدشان نسازند
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 از آن اند تر تر و تبهگن آنان كه سست اراده. كار سست عنصران تبه.  نه-  نيچه
ها را ورز دهند و وااليش  كه بتوانند بر شورها حد بگذارند و مهارش كنند، و آن

هاي خشك و يبسي كه، به زبان مجاز، به يكي از  بخشند، كساني با چنان طبع
هاي آزاده و سركش،  گير نياز دارند، تا به جاي انسان ديرهاي بس سخت

امان با زندگي  ان كه به اعالن جنگي بيگوسپنداني رام و سر به زير بپرورند؛ آن
اي  اي ژرف و ورطه نياز دارند تا درهمش بشكنند و نابودش كنند، و به دره

هولناك بين خود و شورها نيازمند اند، تا به آن پرتگاه فرويش افكنند و در آن 
  .گورستان دفنش كنند

  !اي كاري رذيالنه  چه تبه-  سقراط
ست، زيرا تنها تبهگنان اند كه به كار بردن راستي كه چنين ا  به-  نيچه
تر،  سستي اراده، يا سنجيده. يابند كني را ناگزير مي ي ابزارهاي ريشه دالنه سنگ

ناتواني در واكنش نشان دادن در برابر يك انگيختار، چيزي نيست مگر 
و دشمني بنيادي، دشمني مرگبار با حسانيت . زدگي ترين سيماي تباهي زشت

ي شرايط كلي چنين  جاي آن است كه درباره: ست در خور درنگ دردنموني
اين دشمني، اين نفرت، درست هنگامي به اوج . كاري در انديشه فرو رويم گزاف
زني اهريمن، خود  اي، براي واپس هايي، براي درمان ريشه رسد كه چنين طبع مي

  .نيز ديگر زوري ندارند
 نيست، جا را براي رشد گياهان هاي هرز زندگي خطا  ريشه كني علف-  سقراط

كند، و به نيروهاي سالم و واالي شخصيت  هاي بالنده باز مي شكوفنده و نهال
  .دهد انسان اجازه و امكان رشد و نمو مي

ي رشد دهيد؟  كنيد كه به او اجازه  شورهاي آدمي را ريشه كن مي-  نيچه
 هيچ جانداري تواند به شكوفايي برسد؟ مگر آدمي بدون شورهايش چگونه مي

  تواند باشد؟ ي زندگي مي بدون قلبش قادر به ادامه
اين : كنيم كن مي انگيزش را ريشه  شورهاي ويرانگر وسوسه-  سقراط
پيچند  وار بر او مي گيرند و هرزه هاي هرزه را كه گرداگرد روحش را مي عشقه
  مكند و ي وجودش مي فشارند و شيره اش در چنگال خود مي رحمانه و بي
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شان  كن اگر ريشه. كنند اش مي خشكانند و تكيده و پوكيده  شاخسار روحش مي 
گيري از نابودي بشر  پس براي پيش. كنند كن مي ها روح آدمي را ريشه نكنيم آن

اين . شان كرد كن به دست شورهاي ويرانگر بايد از ريشه خشكاندشان و ريشه
درست . ر نفرتشناسي است، نه كاري بدخواهانه و از س نهايت وظيفه

توان  برد نمي ي بيماري را مي گونه كه جراحي را كه پاي قانقريا زده همان
اش ارزيابي  شناسي دشمنش شمرد، و عاقالن اين خشونتش را نهايت وظيفه

كوشيم تا شورهاي  شناسي مي ما نيز از سر وظيفه. نهند كنند و ارج مي مي
  .كن كنيم ويرانگر روحش را ريشه

  !معنايي ي پرطمطراق بي چه واژه! شناسي ه وظيف-  نيچه
كوشي تا با ميدان دادن به  نگري و مي  تو با نفرت به انسان مي-  سقراط
. اش، از او موجود منفورتري بسازي ي حيواني گسيخته هاي ناسالم لگام غريزه

نگرم و آرزو دارم كه او با پرورش زيبايي و  ولي من با عشق به انسان مي
  . در خويش موجودي شود بس ارجمند و گرامينيكي و وااليي

  گويي از كجا سرچشمه گرفته؟ داني عشقي كه از آن سخن مي  هيچ مي-  نيچه
  . از عقالنيت-  سقراط
  .سخت در اشتباهي.  نه-  نيچه

   پس از كجا سرچشمه گرفته؟-  سقراط
  .شود روحاني كردن حسانيت است آنچه عشق ناميده مي.  از حسانيت-  نيچه

چيزي كه من هميشه . گمان منظورت عقالني كردن حسانيت است  بي-  سقراط
  .ام خواهانش بوده

ناپذير عقالنيت  توان عقالني كرد، چون دشمن آشتي حسانيت را نمي.  نه-  نيچه
  .توان كرد اش مي است؛ ولي روحاني

   كه چه شود؟-  سقراط
اري كاري به كار رود، و افز مداري به عنوان جنگ  كه در نبرد با كيش-  نيچه

مداري را كه حسانيت را هميشه خوار شمرده و به  پيروزي بزرگ بر كيش
  .ي تحقير در آن نگريسته، حاصل كند ديده
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راستي، پيروزي  انسان را گرگ كردن، به!  چه پيروزي افتخارآفريني-  سقراط
  !ست بس بزرگي

شود كه ما  اصل ميافزاري ح تر با استفاده از جنگ  پيروزي بزرگ-  نيچه
  .ايم اختراعش كرده

   كدام جنگ افزار؟-  سقراط
  . روحاني كردن دشمني-  نيچه

خويي را ارتقاء درجه دادن و در مقام انسانيت   يا به بيان ديگر درنده-  سقراط
  .نشاندن، و دد و ديو را انسان شمردن

واني،  خطاي تو در اين است كه از درك ژرف ارزش دشمن داشتن نات-  نيچه
باوران  كيش. كمال برخوردار ايم بختانه ما از اين درك ژرف به ولي خوش

ناباوران  ولي ما، اخالق. اند شان بوده هميشه خواهان نابودي دشمنان
ناباوري در  اخالق. دانيم كه دشمن داشته باشيم ستيز، به سود خود مي كيش

مان  يزيك ستيزيشناسانه دارد و با متاف ي ما جايگاه اساسي هستي انديشه
رو  ما متافيزيك را تفسير اخالقي هستي و از اين. اي بنيادين است داراي رابطه
گناهي ازلي هستي به جهان، با  مان بازگرداندن بي و هدف. دانيم نادرست مي

  .نگريستن از فراسوي نيك و بد بدان است
 بازش خواهي به جهان گناهي ازلي كه تو مدعي هستي كه مي  اين بي-  سقراط

گرداني نقابي نيست كه در پس آن بتواني دست آلودن به هر گناهي را براي 
كاري و  گناهي ازلي، به هر بزه بشر مجاز بداني و او را، زير پوشش بي

  كاري شنيعي برانگيزي؟ تبه
وار زيستن است، و  كاري فرشته ترين بزه  از ديدگاه من شنيع-  نيچه

  .ن اخالق و وجدان و كيش شدنترين گناه تسليم فرما نابخشودني
   و نيازت به دشمن از چه روست؟-  سقراط
  . براي ستيزه كردن با او-  نيچه

   براي رسيدن به چه هدفي؟-  سقراط
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. اي باالتر از قدرت، در زندگي و در انديشه  براي دست يافتن به گستره-  نيچه
راه باشد تا با ها هميشه بايد دشمني در برابر و مانعي بر سر  در اين گستره

ها و  ها، و درهم شكستن دشمن آرمان جويي و تالش براي چيرگي بر آن ستيزه
تر از قدرت بر شد؛ زيرا سرشت گوهرين  اي عالي ها، بتوان به گستره ايده

و در . ست ي قدرتمندي زندگي خواست قدرت و گسترش و وااليش گستره
هاي نوبنياد سياسي،  انهاي نوزاده و سازم ستيز با دشمنان است كه انديشه

در ستيز با دشمنان . يابند وجود خود را ضروري و بقاي خويش را حياتي مي
وجود دشمن يعني . شود است كه بر قدرت افزوده و قدرتمندي ضروري مي

  .ي قدرت رفت فراشونده وجود ستيزه و وجود ستيزه يعني پيش
 نگرفته و تو آن را جويي از درونت سرچشمه  و آيا اين آرمان ستيزه-  سقراط

اي؟ و آيا اين طرز فكر بازتاب  ي خود نزاده از بطن پر از نيروهاي ستيزنده
ات  ي انديشه ات نيست كه نماي كج و معوجش را در آينه شخصيت حقيقي

  بازنموده؟
  خواهي بگويي؟  چه مي-  نيچه

 هاي يك انديشمند نه خواهم بگويم كه چه بسا ممكن است انديشه  مي-  سقراط
ها، بلكه  علمي او از اين واقعيت-هاي بيروني و تحليل تاريخي بازتاب واقعيت

يعني ممكن است چون . اش باشد هاي دروني بازتاب شخصيت او و واقعيت
خودش دروني پر از تضاد و تناقض، و آكنده از نيروهاي ستيزنده دارد، اين 

اش بر چشمش  يزهاش را فرا فكند و با عينكي كه درون پر از ست ويژگي دروني
اش ببيند؛ يا  نهاده، به واقعيت بيروني بنگرد و، به اشتباه، سرشار از ستيزه

اش هرگز خالي از ستيزه نبوده، چنين بپندارد كه زندگي در كليت  چون زندگي
هايي بايد خوب  تو كه مدعي تبارشناسي پديده. خود بدون ستيزه ممكن نيست

  .گويم بفهمي كه چه مي
ات دارد  ي سراپا اشتباهت كه ريشه در ناداني همم و بر اين فرضيهف  مي-  نيچه

  .خندم مي
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كاهد بلكه تقويتش نيز  ي تو نه تنها از اين امكان نمي  بخند، ولي خنده-  سقراط
  .كند مي

تنها .  جهان پر از نيروهاي ستيزنده است و زندگي بدون ستيزه ناممكن-  نيچه
بينند  بينند، و تنها ابلهان آن را مي ز را نميتر از رو كوردالن اين واقعيت روشن

هر نيروي كنشگري را نيروي . ست هر كنشي را واكنشي. كنند و انكار مي
چيز  هيچ. پاد هر چيز دشمن اوست. ست كه پاد آن است واكنشگر رودررويي

زندگي . در جهان بدون دشمن قادر به بودنِ شونده و شدن فراشونده نيست
م نو شود و جريان يابد و زنده بماند نياز به دشمن دارد، هم اگر بخواهد مدا

اي هم اگر  هر قدرت زنده. هم نياز به دشمن بيروني و هم نياز به دشمن دروني
هاي سرسختش را  تر شود بايد بگردد و دشمن بخواهد پاينده بماند و مدام قوي

  .ها گالويز شود و بستيزد بيابد و با آن
بيني، شايد چون با خود دشمني و با  از دشمن مي تو جهان را پر -  سقراط

  !انسان، شايد هم با انسانيت
بينم، چون جهان پر از دشمن بيروني و   من جهان را پر از دشمن مي-  نيچه
ستيزم، نه  ست، و چون من دوست انسانِ ساالر و سرور و شاد دشمن دروني

  .ي دوپاي خوار و زبون رام و تسليم دوست بره
  .اي يا شايد چون دوست گرگ هار درنده -  سقراط
نامي،   اگر تو ابرمرد آينده، آن ساالرمرد سرفراز را گرگ درنده مي-  نيچه

  .آري، من دوست اويم
  كني؟  و با دشمنان درونت چه مي-  سقراط
. ست  رفتارم با دشمن دروني نيز همچون رفتارم با دشمن بيروني-  نيچه

آدم تنها به . كنم كرده، از اين راه ارجمندش ميها را روحاني  جا هم دشمني اين
بشر تا . ماند ست كه بارور و بالنده مي هاي دروني بهاي مايه داشتن از ستيزه

آسايي و آرامش  ماند كه از ستيزه نترسد و آرزومند روان زماني جوان مي
باك است و دريادل، و  انسان تا زماني نيروي زيستن دارد كه بي. نباشد

  تر و هيچ چيز با من بيگانه. ر كردن دارد و رويارويي و زد و خوردشهامت خط
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اي نيز هوس تبديل  در من ذره.  برايم منفورتر از آرزوي مخدر آرامش نيست
بختي فربه وجدان آرام  شدن به گاو نشخوارگر اخالق يا جستجوي آن خوش

  .گبراي من دست برداشتن از جنگ يعني دست برداشتن از زندگي بزر. نيست
تواند ناشي از ناآرام بودن سرشتي روانت يا   اين نفرت نيز مي-  سقراط
دست آوردنش،  بهره است و ناتوان دربه كه از آرامش بي آن. ات باشد زندگي

كسي كه هرگز از آرامش روح و جان . ناچار از آن بيزار است و دشمنش
ه آرامش برخوردار نبوده، به هر دليل، خودخواسته يا ناخواسته، نسبت ب

ديگران نيز بغض و حسد، همراه با نفرت و كينه، و با آن سر ناسازگاري و 
نهايت آرزوي چنين كسي اين است كه جهان و جهانيان را مدام . دشمني دارد

جويي و دشمني و زد و خورد و  در حال تب و تاب جنگ و جدال و ستيزه
ه دوزخ توهم پناه بيند ب ناآرامي و تشنج و التهاب ببيند، و چون چنين نمي

از . گيرد ي جهان به جاي واقعيت مي برد و بازتاب آرزويش را در آينه مي
بين او سراسر جنگ است و ستيزه، و سراپا  روست كه جهان به چشم وهم اين

  .دشمني و ناآرامي
بافي تست نه جز  ات ناشي از خيال كاوانه  اين تحليل به اصطالح روان-  نيچه

ز بدفهمي، درست همچون آن آرامش روحي كه تو آن، و چيزي نيست ج
  .باورش داري و چه بسا چيزي جز بدفهمي نيست

ست؟ تمام تالش بشر بر زمين رسيدن به آرامش   چرا بدفهمي-  سقراط
عقالنيت و وجدان . نهايت سعادت يعني برخورداري از آرامش روح. ست روحي

با ديگران و طبيعت، براي خوانند به تعادل و توازن و هماهنگي  بشر را فرامي
ست، آرامش و صلح  ستيزه و جنگ ددمنشي. چه؟ براي رسيدن به آرامش روح

 ست؟ كني آرامش روح بدفهمي چرا گمان مي. انساني
تواند پرتوافشاني آرام يك حيوانيت پرمايه   براي مثال، آرامش روح مي-  نيچه

آغاز آن نخستين ي اخالق يا كيش باشد؛ يا سرآغاز وارفتگي، سر در گستره
اي از  چه بسا آرامش روح نشانه. افكند، هرگونه شامگاه اي كه شامگاه مي سايه

  آور كه ي رخوت نمناكي هوا باشد، از فرارسيدن بادهاي گرم و نمور لََخت كننده
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زدگي حس؛ يا  كند، يا پوكي و پوسيدگي ناشي از آفت  خمار و تخدير مي
دوستي  ستگاه گوارش خوب كه نام انسانگزاري ناآگاهانه از كار يك د سپاس

گذارد و هدفي جز پروار كردن روان ندارد؛ يا آرام گرفتن شفا  نيز بر خود مي
دار و  اشتهايي پيشين نجات يافته و همه چيز را دگرباره مزه اي كه از بي يافته

يابد؛ يا آن حالتي كه در پي برآورده شدن كامل خواهش شور  گوارا مي
دهد، يك احساس سرخوشي ناشي از كامروا شدني  ا دست ميفرمانروا در م

ها؛ يا آن تنبلي  ها، شرارت دهد؛ يا فرسودگي اراده، خواهش كه كمتر دست مي
ي اخالق بپوشد و خود را با  كند تا جامه اش مي اي كه غرور وسوسه مغرورانه

ك، از زر و زيور وجدان بيارايد؛ يا از در درآمدن يك يقين، گرچه يقيني هولنا
يقيني؛ يا چهره نمودن پختگي  راه بي پس كشاكش و عذابي دور و دراز در سياه

ي آفريدن، اثر كردن، خواستن، آن نفس  ي كار، در ميانه و استادي در ميانه
  !داند چه كسي مي. ها غروب بت... ي از در درآمده آسوده، آن آزادي اراده

 .بسا چيزها باشدي  تواند نشانه  ناآرامي روحي نيز مي-  سقراط
  ي چه چيزهايي؟  نشانه-  نيچه

اي در حال احتضار براي نجات  ي ميرنده ي تقالي مذبوحانه  نشانه-  سقراط
ي بغض و كين خشمگنانه و عاصي يك دشمن خوني و  يافتن از مرگ؛ يا نشانه

كوشد تا با برهم  ست و مي ي زندگي كه خود از نيروي زيستن تهي قسم خورده
جويي وادارد   و ايجاد دشمني و نفرت در ديگران آنان را به ستيزهريختن جهان

بهره از  ي يك بي ي شرارت بدخواهانه و به دست يكدگر نابودشان كند؛ يا نشانه
اي بارآورده سرطاني، و  بهرگي در روحش عقده آرامش دروني كه اين بي

 ي شريف از آرامش وجدان و روح چنانش هاي وارسته برخورداري انسان
اش را خالي  شان عقده خواهد با برهم زدن آرامش روح دچار حسد كرده كه مي

هاي دروني كسي كه زمام اختيار روحش را به دست  ي ستيزه كند؛ يا نشانه
قرار،  ي هار بي ي سركش و شرير، اين ديوانه گسيخته گر لگام ي وسوسه غريزه

تهاب دروني و ناآرامي سپرده، و تب و تاب جنون اين راهبر مجنون، مبتال به ال
  .كه گويي غرقه در توفان شده اش كرده، چنان روحي
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 !بافي مزخرفي  چه فلسفه-  نيچه
بگذار رك و راست . ي تو نيست بافي شاعرانه تر از فلسفه  مزخرف-  سقراط

هايت به  گزاره. ات چيزي نيست جز شعرپردازي بافي بگويم كه تمام فلسفه
اند، بلكه  اثباتي ندارند، و بويي از منطق نبردهي استداللي و  وجه جنبه هيچ

انديشان  دالن اثري دارد و در خام انگيز كه اگر بر ساده شعرهايي هستند هيجان
شان  انگيزد، نه به دليل درستي و قدرت اقناع عقلي ناهشيار نوعي همدلي برمي

شان است كه مهيج اند و  است، بلكه به خاطر قدرت بيان شاعرانه و حسي
ي  ي نيروهاي سركش و شرير ديو درون، و به جنبش درآورنده انگيزانندهبر

  .هاي اهريمني وسوسه
تواني  ستيز درك درستي نداري و نمي  تو از بداخالقي اخالق طبيعت-  نيچه

كاري شرورانه  نامي جز تباهي اخالقي و سياه بفهمي كه آنچه تو اخالق مي
گرا را  و همفكرانت، اخالق طبيعتستيز تو  من در برابر اخالق طبيعت. نيست

  .دهم قرار مي
  ست؟  اين ديگر چگونه اخالقي-  سقراط
هاي  ست كه زير فرمان غريزه اخالقي. ست سالم و خوش  اخالقي-  نيچه
ها و  اي ويژه از بايست هاي زندگي از راه قاعده ست، و در آن فرمان زيستي
بندي از  بندها و پا بندي از راه سان راه شود، و بدين ها به جاي آورده مي نبايست

  .شود ها از سر راه زندگي برداشته مي اي از ستيزه بندها و ستيزه پا
. اخالقي تلقي شود  حذف ستيزه، بر اساس بينش تو، نبايد خوش-  سقراط

روانه و  چنين حركتي، با توجه به درك تو از مفهوم زندگي، بايد اقدامي پس
  .منفي باشد

ها را  رد از جا برشود و پيش آيد، با قدرت برترش ستيزه چون ابرم-  نيچه
يكان حذف كند تا به قدرت فراتر رسد و در نتيجه پيامد نهايي ظهورش  يكان

  .ها و رسيدن به صلح و آرامش پايدار است حذف تمام ستيزه
ها به  آيد و آن  و آنگاه بر سر نيروهاي متضاد واكنشگر چه باليي مي-  سقراط

  روند؟ ميكدام دوزخي 
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گيرند  ي قدرت ابرمرد و زير نفوذ و مهار و فرمانش قرار مي  در گستره-  نيچه
در . مداري بيشتر و بيشتر شود اش به سوي قدرت راننده تا نيروي پيش

پروراند و  ستيز شما، در نهايت، اختگان آرماني مي صورتي كه اخالق طبيعت
آميز  ورد كه جز فروتني حقارتآ جربزه و زار و زبون به بار مي فرومايگاني بي

  .آيد صفتانه كار ديگري از ايشان بر نمي كاري كرم و سازش
  كني؟  به چه دليل اخالق ما را چنين داوري مي-  سقراط
ستيز شما، همچون هر اخالق آموزاننده و امر و   چون اخالق طبيعت-  نيچه

 حياتي هاي ي ديگري، درست روياروي غريزه نهي كننده و اندرز گوينده
 اين - گاه پنهاني و شرمسارانه، گاه با صداي بلند و گستاخانه-ايستد و مي

  .كند ها را محكوم مي غريزه
اخالق ما به ياد . ستيز است ستيز نيست، وسوسه  اخالق ما طبيعت-  سقراط
بيندش و  آورد كه روح هستي در ژرفاي جانش نهان است و مي بشر مي

هايش آگاه  ها و هوس ترين پندارها و خواهش شنود و از پنهان صدايش را مي
ترين رفتارها و كردارهايش را شاهد است؛ از اين رو بايد  است و ناديدني

مراقب خود باشد و كاري نكند كه روح هستي را خوش نيايد و خشمگين يا 
آورد كه  اخالق ما به ياد بشر مي. اندوهگينش سازد يا بيازارد و دلگيرش كند

شود و، در نتيجه،  راهه بيفتد گمراه مي ست منحرف شود و به كجاگر از راه را
كند  گردد، يا در پرتگاه پستي سقوط مي رسد و سرخورده مي بست مي يا به بن

خواهد بشر را از طبيعت حيواني دور سازد و به  اخالق ما مي. شود و هالك مي
ها و  يزهخواهد غر طبيعت انساني كه طبيعت آسماني اوست نزديك گرداند، مي

ي روح و جان او كنار بزند تا بتواند  هاي كدر را از جلو گستره وسوسه
تابد را هم جذب كند و خود از آن  پرتوهاي تابناك روح هستي كه بر او مي

ي صيقلي جان خويش بازتاب دهد و از شفافيت زالل  مند گردد، هم در آينه بهره
كوشد ريسمان  اخالق ما مي. روح انساني خويش بگذراند و به ديگران برساند

گسيخته بين روح آدمي و روح هستي را دگرباره با گرهي محكم، يكپارچه 
  سازد و بين اين دو پيوندي ناگسستني به وجود آورد، يعني جويبار جان آدمي
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ي سرشتي خويش و از سر ديگر به اقيانوس  سر به سرچشمه  را از يك
  است؟كجاي اين كار خط. كران وجود پيوند دهد بي

روح هستي در ژرفاي جان "گوييد كه  جاست كه به بشر مي  خطا اين-  نيچه
فريبيد و به  ، به اين ترتيب او را مي"شماست و شاهد كردار و پندار و گفتارتان

گوييد، و نام  اش نه مي هاي زندگي ترين خواهش ترين و فرادست فرودست
دالن  راه كننده ساده  گمگذاريد، و با اين سراب دشمن زندگي را روح هستي مي

اي  ست، اخته قديسي كه در پي پيوند يافتن با روح هستي. زنيد را گول مي
ي پايان زندگي و  شود، نقطه جا كه ملكوت آسماني آغاز مي آن. ست آرماني

  .ست ترين نوع طغيان بر ضد زندگي اين گستاخانه. سرآغاز مرگ بشر است
   طغيان؟-  سقراط
و كسي كه زنندگي چنين طغياني را در برابر زندگي . طغيان.  آري-  نيچه

دريافته باشد، از بركتش چيزي ديگر را نيز در خواهد يافت، و آن بيهودگي، 
  .ست پوچي، ياوگي، و دروغينگي چنين طغياني

ست كه   اگر هم طغيان است طغيان بر ضد آن زندگي حقير حيواني-  سقراط
گوش  به كند و غالم حلقه يروي ميهاي شرير پ چشم و گوش بسته از غريزه

كند، زندگي  زندگي انساني را نكوهش نمي. هاي پست است ها و هوس وسوسه
  .كند بهيمي را نكوهش مي

: اي ويژه از زندگي نيست  نموني از گونه- نكوهشش سرانجام جز درد-  نيچه
و براي . هاي گلي فضيلت بو و خاصيت، زندگي مجسمه زندگي گياهي اختگان بي
  .وجه محق نيست چنين نكوهشي به هيچ

   چرا محق نيست؟-  سقراط
اش  كه كسي زندگي را نكوهش كند بايد نخست ارزيابي  چون براي آن-  نيچه

ي ارزش زندگي نزديك شود، و براي  كند، و براي ارزيابي زندگي بايد به مساله
 ي ارزش زندگي نزديك شود، كه كسي اجازه داشته باشد كه به مساله آن
بايد جايگاهي بيرون از زندگي و برفراز آن داشته باشد و، از سوي ديگر،  مي

  آن را به همان خوبي بشناسد كه كسي كه آن را تمام زيسته يا همچون
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كه بدانيم  همين دليل بس براي آن. اند  بسياري يا تمام كساني كه آن را زيسته
ها همواره   از ارزشسخن گفتن. اي نيست كه به آن نزديك توان شد اين مساله

دارد تا  ست كه ما را وامي زندگي. ست انداز زندگي با الهام از زندگي و از چشم
ست كه از راه ما  نهيم، زندگي ها را برمي و آنگاه كه ارزش. ها را برنهيم ارزش

ستيزي اخالقي شما كه  آيد كه طبيعت از اين نكته چنين برمي. گذارد ارزش مي
يابد، جز  فهوم ضد زندگي و محكوميت زندگي درميروح هستي را همچون م

  ولي داوري كدام زندگي؟. داوري ارزشي زندگي نيست
  . تو خود بگو-  سقراط
افتاده، وازده،  فرو شد، از توان به زندگاني رو:  پاسخ را هم اكنون دادم-  نيچه

ز  و برخي ا-كه تا كنون دريافته شده ستيز، چنان اخالق طبيعت. محكوم به مرگ
بندي   فرمول"نفي خواست زندگي"انديشمندان نوتر، سرانجام آن را با عنوان 

سازد و فرمان  ست كه از خود يك دستور مي ي تبهگني  همانا غريزه-اند كرده
 . و اين حكم محكومان به مرگ است"!برو بمير"دهد  مي

 يك تنه به قاضي رفتي و راضي برگشتي، بدون آنكه به من مجال -  سقراط
  .ي درستي يا نادرستي ادعاهايت نظر دهم ي تا دربارهده

  .  نظرت را بيان كن تا بشنوم-  نيچه
ي اين حكم كه براي داوري زندگي بايد فراتر از آن و   نخست درباره-  سقراط

مدار در چنين موضع  برفرازش قرار گرفت، بايد بگويم كه اخالق انسان
غريزي -ه به داوري زندگي حيوانيفرادستي قرار دارد، و بنابراين حق دارد ك

ما از موضع زندگي فرادست انساني كه همانا موضع زندگي . بنشيند
ست، زندگي فرودست پيرو هوس و وسوسه و غريزه را ارزيابي و  آسماني

و تمام اين زندگي را در درازاي هزاران هزاره زندگي . كنيم داوري و نقد مي
ايم؛ پس چيزي از آن   و حيرت، ديدهبشر بر زمين، با چشماني گشاده از بهت

  .اش ناقص باشد مان درباره مان ناديده نمانده كه حكم و داوري براي
  .هاي باطل نبوده ايد جز روياهاي دروغين يا توهم  آنچه ديده-  نيچه
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اش هستي جز   يا، برعكس، شايد آنچه تو مدعي ارزيابي ارزيابي-  سقراط
  .ها كه گفتي نباشد اين

ي ارزيابي اخالقي شما  ام و نظرم درباره من جز واقعيت تاريخي نديده -  نيچه
  .ريشه در تبارشناسي تاريخي دارد

بافي  پردازي و خيال  تبارشناسي تاريخي تو نيز به گمان من جز وهم-  سقراط
  .ذهني بيمار نيست

  . وقت را تلف نكن و بحث اصلي را ادامه بده-  نيچه
 حكم تو كه ما خواهان نفي خواست زندگي هستيم ي اين  دوم، درباره-  سقراط

گويم كه ما  ، در اين باره فشرده مي"!برو بمير"دهيم  و به زيندگان فرمان مي
هرگز خواهان نفي خواست زندگي به طور كلي نبوده و نيستيم، و هرگز به 

اي خاص از زندگي  ايم نفي گونه آنچه ما خواسته. ايم كسي چنين فرماني نداده
نهايت   آسماني كه حقيقت زندگي و اوج بي-كه بشر را از زندگي انسانيبوده 

آرمان اوست دور، و به زندگي درندگان تيزچنگال ددمنش و چرندگان 
كند؛ و آنچه اخالق ما به او فرمان داده اين  فطرت نزديك مي چران پست شكم

لد و برو و حيوان درونت را بميران تا انسان درونت سر بر كند و ببا"است 
  ."بارور گردد

مان به هم  هاي گذارد بحث ما به نتيجه برسد و برداشت  آنچه نمي-  نيچه
  .ي انسان و زندگي اوست هاي ما درباره اي ديدگاه نزديك گردد تفاوت ريشه

  .نتيجه نيست ها هم چندان بي ولي اين بحث.  حق با تست-  سقراط
  د؟تواند در بر داشته باش اي مي  چه نتيجه-  نيچه

مان روشن  هاي اش اين است كه تفاوت ديدگاه ترين نتيجه  مهم-  سقراط
ماهورهاي  ها، بين تپه گردد كه در كدام گستره شود و مشخص مي مي

  .ها چه ميزان است مان دره وجود دارد و ژرفا و پهناي اين دره هاي ديدگاه
  .ي بحث بپردازيم  حال كه بر اين گماني به ادامه-  نيچه

  . بپردازيم-  سقراط
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ي اخالق اين است كه فرمان دادن به  ي تمام سخنانم درباره  نتيجه-  نيچه
دالنه است، چون واقعيت حكايت از  انسان كه بايد چنين و چنان باشد، بس ساده

يا به بيان . ها ها دارد و سرشاري بازي و دگرگوني صورت فراوانيِ خوشِ نوع
 دارد و هر يك با ديگري متفاوت، و ها اخالق وجود تر، به تعداد آدم ساده
همه  با اين. كدام نه بهتر از ديگري و نه بدتر، فارغ از درستي و نادرستي هيچ

! نه"گويد  آيد و مي ي همفكرت درمي كاره ي بي مداران بيچاره يكي از آن اخالق
داند كه انسان  پوك مي  انگار كه آن مردك كله"مگر انسان جز اين بايد باشد؟

 وه "!اينك انسان"گويد  كشد و مي نقش خود را بر ديوار مي! بايد باشدچگونه 
  !كه چه ابله و خودبين و كوردل

 در اين مورد كه نبايد آدمي را با سنج اخالق خود سنجيد تو را محق -  سقراط
پذيرم؛  ها اخالق وجود دارد را نيز، كم و بيش، مي كه به تعداد آدم دانم و اين مي

ها فارغ از نادرستي و درستي اند، يا غير قابل مقايسه، از  اخالقولي اين را كه 
پذيرم، و باور من درست بر خالف  وجه نمي نظر بهتر و بدتر بودن، را به هيچ

  .باور تست
   باور تو چيست؟-  نيچه

 باور من اين است كه تنها يك اخالق درست و خوب وجود دارد كه -  سقراط
ها را بايد با آن سنجيد و داوري كرد؛ و آن  قمطلق است و محض، و ساير اخال

ست كه هدفش تعالي بخشيدن به انسان و ارتقا دادنش   آسماني-اخالق انساني
ست كه  اين اخالقي. ست  آرماني- وجداني-به اوج واالي انسانيت عقالني

ست كه  اين اخالقي. تواند بد و خوب كردار آدميان را با آن ارزيابي كرد مي
اين اخالق . از زندگي انسان بر زمين تحقق بخشيدن به آن استهدف نهايي 

  .بايد چنين و چنان باشي  است كه حق دارد به بشر بگويد كه مي
گويد  كند و مي  به باور من، هنگامي كه يك اهل اخالق رو به كسي مي-  نيچه

  .اندازد  خود را دست مي"بايد چنين و چنان باشي مي"
   چرا؟-  سقراط
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ست از سرنوشت زندگي و  اي ون هركس با تمام وجودش پاره چ-  نيچه
ست ديگر و ضرورتي ديگر براي آنچه نبايست بيايد و خواهد  بشريت، قانوني

 يعني انتظار ديگر شدن "طور ديگر باش"دادن اين فرمان به انسان كه . آمد
  .شان همه چيز، انتظار ديگر شدن جهان و جهانيان، حتا واپس رفتن

ر جهان شونده كه تو باورش داري انتظار ديگر شدن جهان و  د-  سقراط
ي  افزون بر اين، داوري تو درباره. جهانيان نبايد انتظاري نابجا يا ناروا باشد

داوري  هاي اخالق، پيش روي جهان و جهانيان، در اثر اجراي فرمان واپس
ان اخالق بگذار جهان به فرم. اي ست كه پايه و اساسي جز توهم ندارد شتابزده

نمايدش پيش برود، آن وقت خواهي ديد كه فراخواهد رفت  و در راهي كه او مي
  .يا فروخواهد آمد، به پيش يا واپس خواهد رفت

كند، نه از  دهد يا محكوم مي  اخالق تا زماني كه به نام خود فرمان مي-  نيچه
اي  ونههاي زندگي، جز خطايي از گ ها و دل بستگي ها و حساب و كتاب ديدگاه

بلكه بايد به آن پشت پا زد و . بايد داشت خاص نيست و هيچ پرواي آن را نمي
سرنگونش كرد، يا بايد از پشت به آن دوروي رياكار خنجر زد و بر زمينش 
افكند و لشش را لگدمال كرد و از روي آن گذشت و به راه خويش، راه كاميابي 

ستيز،   ستيزنده با اخالق طبيعتها كه اخالق طبيعي خود را دارند، اخالق غريزه
زدگي كه تاكنون  ست از تباهي اي ستيز نمود يگانه زيرا اخالق طبيعت. رفت
ناباوران،  ولي ما اخالق. ناپذير بسيار به بار آورده هاي ناگفتني و جبران زيان
ايم، به روي هرگونه دريافت،  عكس، دل خود را به روي هرگونه فهم گشوده به

سرفرازي ما در اين است . كنيم ما به آساني نفي نمي. ردنهرگونه درست شم
  .كه آري گوي باشيم

اي، و به روي هرگونه   تو كه دل خود را به روي هرگونه فهم گشوده-  سقراط
فهمي؟ و اگر  دريافت و هرگونه درست شمردن، چرا اخالق انساني ما را نمي

  از اخالق نيست؟اي  شماري؟ مگر اين نيز گونه فهمي چرا درستش نمي مي
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ست كه سر نابود كردن هرگونه اخالق ديگر و آهنگ نفي   اين اخالقي-  نيچه
و اگر آن . شمارم رو من با آن دشمنم و نادرستش مي زندگي را دارد، و از اين

  .فهمم روست كه اخالق مرگ است و من مرگ را نمي فهمم از اين را نمي
ين ادعا كردي كه تو، بر خالف ما  در يكي از گفتگوها با افتخار چن-  سقراط

گويي خويش مباهات  گوي بزرگي، چگونه است كه اين جا به آري گويان، نه آري
  كني؟ مي

پاره   من به هرچيز كه بخواهد هستي و زندگي انسان را نفي كند، يا پاره-  نيچه
هايش دچار ناتواني و سستي  اش بنشيند، يا با فرمان كند، يا از بيرون به داوري

تر و نيروي  گويم، ولي به هرچه زندگي را بالنده و پستي و زوالش گرداند نه مي
تر كند،  تر را تندآهنگ ي قدرتمند تر و پويش بشر به سوي آينده زيستن را قوي

  .گويم آري مي
گويي؟  پندار چه مي شمارِ درست و نادرست  و به اخالق بد و خوب-  سقراط

  آري يا نه؟
  .ران هزار نه نه، نه و هزا-  نيچه

   چرا؟-  سقراط
ام فراسوي نيك و بد، و دور از   چون جايگاهي كه بر آن ايستاده-  نيچه

ست كه پندار داوري اخالقي را  من ديرگاهي. دسترس درست و نادرست است
گونه واقعيت  ام كه هيچ ام، و به اين باور ژرف رسيده فرودست خويش گذاشته

هايي باور دارد كه وجود  القي به حقيقتاخالقي در كار نيست، و داوري اخ
  .ندارند

   تعريف اخالق از ديدگاه تو چيست؟-  سقراط
ست كه ريشه  هاست، تفسيري  اخالق تفسيري نادرست از برخي پديده-  نيچه

اي از  داوري اخالقي هم از آنِ گستره. نه در واقعيت كه در توهم دارد
گذاري ميان وجود حقيقي  قي و فرقست كه در آن همانا مفهوم وجود حقي ناداني

اي  جا كه حقيقت در چنان گستره و وجود خيالي هنوز در ميان نيست، تا بدان
  .ناميم اش مي هيچ معنايي ندارد مگر آنچه امروز پنداربافي
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  . تعريف من از اخالق با تعريف تو بس ناهمخوان است-  سقراط
   تعريف تو چيست؟-  نيچه

ي  الق قانون بهبودبخشي بشر است و اين وظيفه به باور من اخ-  سقراط
  .ي او ست سنگين بر عهده خطير مقدس و اين رسالت بس بس

هاي گوناگون  ي بهبودبخشي چه گرايش ي فريبنده  وه كه زير اين واژه-  نيچه
  !ناهمگوني نهفته است

   چطور؟-  سقراط
م پرورش اند، ه  هم رام كردن دد بشري را بهبود بخشيدن ناميده-  نيچه
ي زار و نزار و بيمار از پا درآمده و تسليم  اي خاص از بشر را، بشر اخته گونه

  .ي خوار و پست را شده و سربه زير فروافكنده
   مگر رام كردن ديو و دد درون بشر بهبود بخشيدنش نيست؟-  سقراط
 رام كردن جانور را بهبود بخشيدنش ناميدن، در گوشم شوخي -  نيچه

  .بيش نيستاي  وقيحانه
  ؟! چرا-  سقراط
هاي شالق،   چون كسي كه بداند در رامگاه جانوران، و در زير ضربه-  نيچه
بخشند، بلكه به خوبي  جا دد را بهبود مي كند كه آن گذرد، هرگز باور نمي چه مي

كنند، نيروي زيستن سرزنده را  آزارش مي كنند، بي داند كه تنها ناتوانش مي مي
كنند، در نتيجه پستش  خمار و رخوت زده و سستش ميگيرند،  از او مي

گيرند و به  ي نيرومندش را از او مي اندازند، غريزه سازند و از كارش مي مي
دهند، و با درد، با زخم، و با  آور ترس به او مي ي افسردگي جايش عاطفه

  .كنند گرسنگي او را به دد بيمار، نه دد بهبوديافته، تبديل مي
  !كنند دالن سفاكي اند آنان كه چنين مي نگ چه س-  سقراط
اند نيز  اي كه معلمان اخالق بهبودش بخشيده  در مورد بشر رام شده-  نيچه

كند  اخالقي كه تو خواهان فرمانروايي آن بر انساني، كاري نمي. جز اين نيست
جز به دام انداختن جانور بشر، و بهبود بخشيدنت يعني رام كردن و از پا در 

  و گرفتار مرگ تدريجي كردن آن جانور بيچاره، در غل و زنجير قفس آوردن 
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نام اين كار را بهبودبخشي گذاشتن گستاخي وقيحانه و رياكاري . اسارت
  .اي بيش نيست مزورانه
بخشد انساني است داراي تني سالم و   انساني كه اخالق بهبودش مي-  سقراط
هاي دست و پاگير   و بند غريزهاي سالم و روحي سالم، رها شده از قيد انديشه

. رونده و اوج گيرنده به سوي فرادست تعالي راه كننده، وارسته و پيش گم
  خواني؟ چگونه تو او را ددي بيمار مي

كني نيز يكي ديگر از ترفندهاي   اين سيمايي كه تو ترسيم مي-  نيچه
بود سيماي واقعي آن موجود به. راه كردن بشر ي تست براي گم فريبكارانه

  .وجه شبيه آنچه گفتي نيست ي تو به هيچ يافته
   پس چگونه است؟-  سقراط
ي بهبود يافته، پس از كشانده شدن   سيماي واقعي اين جانور رام شده-  نيچه

نما، يك عروسك  به دام اخالق، سيماي يك دژزاد است، يك شكلك آدم
ي  يماي انسان زندهوجه س سيمايش به هيچ.  ي لهيده بازي از پا درآمده شب خيمه

سالم نيست، سيماي موجودي مفلوك و درمانده است كه از فرط احساس 
  .كاري دچار عذاب وجدان شده، و در قفس اخالق زار و نزار افتاده گناه

  ! بدبخت بيچاره-  سقراط
هاي اخالقي هولناك سراپا به كُند و زنجير كشيده  ي مفهوم  و در چنبره-  نيچه
ي نفرت از  افتاده، بيمار و درمانده و بيزار از خويش، آكندهجا  اكنون آن. شده
هاي زيستي، سرشار از بدبيني نسبت به هرچه تواند داشته باشد و  رانه

از نزديك نگاهش كن تا دريابي كه نه انساني زنده كه . شادماني برانگيزد
و تمام اين بالها را كي بر سرش آورده؟ اخالق . جسدي مرده است

  . تو، و هم اوست كه از انسانيت و زندگي ساقطش كردهستيز طبيعت
مدار ما اين بالها را بر سر اين بيمار مفلوك نياورده،   اخالق انسان-  سقراط
گسيخته در پي  بند و بار و لگام شايد چون بي. اش راهي اش آورده و گم ناداني
مارش شان پرداخته، چنين بي حساب و كتاب هايش رفته و به ارضاي بي غريزه

  .شده و از پا درآمده
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آموز شدن چنين  تان بيمارش كرده، و در راه رام و دست  بهبودبخشي-  نيچه
به زبان فيزيولوژيك براي از پا در انداختن دد، تنها راه ناتوان . از پا درآمده

زاي شماست كه چنين  و اين اخالق بيماري. كردن است و بيمار ساختن
كوشد تا بشر را ويران و ناتوان كند، و نام اين  مياي را برعهده گرفته و  وظيفه

اين دشمني با بشر است و . نهد كارانه بهبودبخشي مي كاري هولناك را فريب تبه
ها بنا بوده بشريت  هايي كه با آن تمام وسيله: موجز بگويم. دشمني با اخالق

ه شمرده و اند، و اخالقي كه دروغ را گنا اخالقي شود از بيخ و بن نااخالقي بوده
  .مستوجب كيفر دانسته، خود هرگز جز دروغ نگفته

 اخالقي كه من به آن باور دارم هرگز به كسي دروغ نگفته و جز -  سقراط
سخناني كه انسان حقيقي خفته درژرفاي . سعادت راستين بشر چيزي نخواسته

وغ آن اخالقي به بشر در. گويند كند هرگز به او دروغ نمي روح بشر را بيدار مي
اي ددمنش بسازد و به نام درمان بيماري  خواهد از او درنده گويد كه مي مي

: تري كند مراتب هولناك بشر، انسانيتش را از او بگيرد و او را گرفتار بيماري به
خواهد او را تهي از  گويد كه مي آن اخالقي به بشر دروغ مي. بيماري حيوانيت

 - ا با مقام واالي آرمانيخواهي كند و پيوندش ر آرزوجويي و آرمان
  .اش بگسلد آسماني
ناباور موجودي ناخوشايندتر از انسان آرزوجوي   نزد فيلسوف اخالق-  نيچه
  .خواه نيست آرمان

   كدام انسان نزد تو خوشايند است؟-  سقراط
گرترين و  جوي كنشگر، اين دليرترين و حيله  انسان غريزه-  نيچه
ها، براي رسيدن به  هزارداالن گرفتاريگشته در  ترين جانور گم سخت جان

وه كه چه خوشايند است و . اش نيست هدفي كه جز ارضاي هرچه بيشتر غريزه
گرم باش  دل! آفرين من بر تو اي انسان جانورخو!  دل- ستودني اين انسان دد

بار و رقصان، به  و پيگير، تندپو در راه خود پيش برو، چابك و چاالك، و سبك
رچه بيشتر و بيشتر براي ارضاي هرچه بيشتر و بيشتر سوي كسب قدرت ه

  .ات هاي سالم و شاداب و سرزنده غريزه
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  ؟!دهي خواه ترجيح مي جو را بر انسان آرمان  تو ددصفت غريزه-  سقراط
خواه آرزوجو، انسان گريزان از واقعيت، را به  و انسان آرمان.  آري-  نيچه

ها، تمام  ني يا آرماني، و فراتر از آنهمچنين انسان آرزو كرد. نگرم خواري مي
  .هاي انسان را ها و تمام آرمان آرزومندي
گرايي و  و راه دشمني با انسان جز پوچ.  پس تو دشمن انساني-  سقراط

  .انگاري فرجامي ندارد هيچ
روست كه هيچي را در پس  انگار تواند بود، از آن  اگر فيلسوفي هيچ-  نيچه

و نه تنها هيچي را، كه هيچي و پوچي را، بيماري . افتههاي انسان ي تمام آرمان
ي  را، ترسويي را، خستگي را، و همه گونه درد را در جام به ته رسيده

  .اش زندگي
آخر اگر ! كني  در عجبم كه چگونه انسان آرزوجو را تحقير مي-  سقراط

اش نه تنها  واقعيت انسان شايان ستايش است، چگونه است كه آرزوجويي
  داشتي نيست، بلكه سزاوار تحقير است؟ ان هيچ بزرگشاي

اش را  چرا بايد واقعيت به اين خوبي:  پاسخ پرسش تو اين است-  نيچه
خواهي  فراموش كند و به جاي كنشگري و پويش به آرزوجويي و آرمان

كه واقعيتش به اين خوبي است توبه كند؟ مگر  بايد از اين بپردازد؟ مگر مي
كردن دست و پايش در قلمرو خيال و محال، بابت كارهايش، بايد با دراز  مي

اي كفاره بپردازد؟  اش، براي هر كار كرده و ناكرده بابت كاربرد ذهن و اراده
بايد از آن پروا  مي. هايش تاكنون جز شرمگاهش نبوده تاريخ آرزوها و آرمان
  .كند و زياد به آن ننگرد

   آخر چرا؟-  سقراط
گر انسان است واقعيت اوست، واقعيت اوست كه تا  يه چون آنچه توج-  نيچه

تر است انسان واقعي از  راستي هم كه چه ارزنده و به. كند ابد او را توجيه مي
. ي دروغ و دغل، از انسان آرماني ي آرزو و رويا، ساخته انسان يكسره ساخته

است ناباور چون من  آنچه ناخوشايند فيلسوفي كنشگرا و اخالق: و در يك كالم
  .ست و بس انسان آرماني
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 انسان كنشگر مگر تواند بدون آرزو بود؟ آدمي براي رسيدن به -  سقراط
تنها جانور است كه كنشش غريزي صرف است . پردازد آرزوهايش به كنش مي

  .و در آن نشاني از آرزو و آرمان نيست
  .آل انسان آينده است  هم او الگوي ايده-  نيچه

ي از انسان جانوري بسازي كه سر در آخور غريزه خواه  تو مي-  سقراط
  داشته باشد؟

گزاري  خواهم انساني بسازم خوددوست كه كنشش در راه خدمت  مي-  نيچه
  .به خودش باشد

   موجودي خودخواه و خودبين و خودانديش؟-  سقراط
شود،  انساني كه با اخالقي درست برخالف اخالق تو تربيت مي.  آري-  نيچه

اخالق . ي خودرهاكنِ خودفداكن ف اخالق دگردوستانهيعني برخال
شود، و اين در  ست كه سبب پژمردن خوددوستي مي ي تو، اخالقي دگردوستانه

اين اخالق هم به زيان . وجه خوب نيست هر شرايطي كه باشد به هيچ
با از دست رفتن خوددوستي بهترين . ها ويژه به زيان ملت فردهاست، هم به
  .رود چيز از دست مي

   چرا؟-  سقراط
آور براي خود برگزيدن، و دل به   چون به غريزه چيزي زيان-  نيچه

نظرانه سپردن، كم و بيش، راه و  هاي به اصطالح بي ي انگيزه وسوسه
در پي سود خويش نبودن چيزي نيست مگر برگ . ست براي تبهگني روشي

 واقعيت انجيري اخالقي براي پوشاندن چيزي ديگر، يعني پوشاندن اين
و اين يعني ... دانم چگونه سود خويش را بجويم ديگر نمي: فيزيولوژيك

  .ها فروپاشي غريزه
 اگر چنان با آدميان درآميخته و چنان با ايشان يگانه شده باشيم كه -  سقراط

مان از خواست ايشان و سودمان از سودشان جدا نباشد، چي؟ كي  ست خوا
ام اين است كه من  آنچه  گفته. ام  نگفتهگفته در پي سود خويش نيست؟ من كه

  دانم، يا آرزو دارم كه از در پي سود انسانم، و چون خود را از نوع انسان مي
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اشتباه تو در اين است .  نوع انسان باشم، پس سود انسان سود من نيز هست
پنداري در پي سود انسان بودن يعني در پي سود خويش نبودن يا به  كه مي

دوستي، يعني  دگردوستي در اخالق ما يعني نوع. ل كردنزيان خويش عم
دوستي، يعني خود را به عنوان انسان دوست داشتن و خير و صالح  انسان

  .خويش را در راستاي به سعادت همراه با فضيلت رسيدن، خواستن
. ست  با دگردوست شدن كار آدميت آدم تمام است، و آغاز كار تبهگني-  نيچه

شرمانه  ، به اين دروغ بي"من ديگر ارزشي ندارم"كه بگويد  تبهگن به جاي آن
 و اين "ارزش است زندگي نيز بي. هيچ چيز ارزشي ندارد"شود كه  متوسل مي

زاست؛ و به زودي  شود، زيرا آلودگي داوري سرانجام به خطري بزرگ بدل مي
با رويشي استوايي سراسر خاك بيمارگن جامعه را با گياپوشي انبوه از 

گياپوشي از چنين . پوشاند، گاه در قالب كيش، گاه در قالب فلسفه ها مي وممفه
تواند با پراكندن بخار خود به  درختان زهرآگين بررسته از دل گنديدگي، مي

  .ها زهرآگين كند هرسو، زندگي را براي هزاره
زندگي از نظر من . ام  كي گفته هيچ چيز ارزشي ندارد؟ من كه نگفته-  سقراط
زندگي .  پرارزش بوده، ولي نه هرگونه زيستني، و نه به هر قيمتيهميشه

گونه كه عقل حكم  هاي اخالقي، آن كارانه بر مبناي ارزش شرافتمندانه و درست
طلبد، زندگي تعالي يابنده  دهد و آرمان انسانيت مي كند و وجدان فرمان مي مي

 گرفتن به سوي كمال بار، براي اوج هايي توانا و پروازي سبك كه انسان را بال
بخشد، برايم ارجمندترين چيز جهان بوده؛ ولي زندگي پست  اش مي آسماني

ها و  خويي، زندگي مبتني بر غريزه خويي و چرنده بهيمي، زندگي مبتني بر درنده
ي  فطرتانه، زندگي زير سلطه هاي حيواني، زندگي ددمنشانه يا پست وسوسه

. ترين چيز جهان است ارج ، برايم بيزورگويي و بيدادگري و تبعيض و فساد
ات را ناتمام  ارزش است، جمله گويي زندگي بي بنابراين وقتي از قول ما مي
  .دانيم ارزش مي مگذار و بگو كدام زندگي را بي

انديشم و آن زيستني را كه تو خوش   ولي من درست برعكس تو مي-  نيچه
  .شمارم شماري من خوش ندارم و خوار مي داري و ارجمند مي
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گردم به  اينك بازمي.  تو در خوش داشتن و خوش نداشتن آزادي-  سقراط
در اين باره بايد بگويم كه . ي خودخواهي و دگرخواهي مان درباره بحث

دانم كه خود را در برابر ديگران  خودخواهي تو را از آن جهت بد و زشت مي
راطي تو بين خود و فردگرايي اف. داند دهد و آن را ضد دگرخواهي مي قرار مي

كند و خواست يكي را نفي خواست ديگري  اي گذرناپذير ايجاد مي ديگران دره
اي نيست كه  ولي براي من چنين نيست و بين من و ما فاصله. داند مي

انگيز است كه  رو نفرت خودخواهي تو از آن. مان را از هم جدا كند خواست
 براي ديگران، و اين شايد اش براي خود معادل است با بدخواهي خيرخواهي

جويد، و  گر مي ي كينه و نفرت تست كه در هرچيز دشمني ستيزه ناشي از عقده
از اين رو خودخواهي تو دشمن . بيند ديگران را به چشم دشمن مي

  .آور ارزش و زيان ست و براي من بي خواهي دگر
 ارزش است به اين سبب است كه  اگر خودخواهي من براي تو بي-  نيچه

ترين وجود   با ارزش"خود"ارزش است، حال آنكه براي من   براي تو بي"خود"
ي ارزش فيزيولوژيكي  البته ارزش خودخواهي هركس به اندازه. دنياست

  .ارزش و پست اوست، چه بسا بس باارزش و واال باشد، چه بسا بس بي
   بر اساس چه معياري؟-  سقراط
ست  ي زندگي ي راستاي فرازنده ماينده بر اساس اين معيار كه آن كس ن-  نيچه

اي براي ارزيابي  گيري در اين باره سنجه تصميم. يا راستاي فروشونده
ي راستاي فرازنده باشد ارزشش  اگر نماينده. دهد خودخواهي به دست مي

اندازه است، و به خاطر تماميت زندگي كه با او گامي به جلو  راستي بي به
چيز فروگذار   آفرينش شرايط بهينه برايش از هيچداشت و دارد، در نگاه برمي
  . بايد كرد نمي

  ي راستاي فروشونده باشد؟  و اگر نماينده-  سقراط
آور، به همين سبب نه تنها نبايد  ارزش است و تباهي اش بي  خودخواهي-  نيچه

 .اش گام برداشت به آن ميدان داد بلكه بايد بر ضد آن كوشيد و در راه نابودي
   آخر چرا؟-ط  سقرا
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ي افت، تبهگني  گاه نماينده ي روند فروشونده باشد، آن  چون اگر نماينده-  نيچه
بايد داد  ست، پس ارزش چنداني ندارد و انصاف مي ديرينه، يا بيماري و نژندي

او انگل انسان . بنيادان بهره ببرد بايد هرچه كمتر از سهم نيك كه چنين كسي مي
رو بايد  بيماري مسري و مهلك تباهي و فساد، از ايناست و بس، و عامل انتقال 
  .هرچه زودتر از بين برود

 اينك روشنم كن كه كدامين كس از ديدگاه تو فرازنده است و كدامين -  سقراط
  كس فروشونده؟

 از ديدگاه من هركه قدرت انسان را بر زمين افزايش دهد، زندگي را -  نيچه
هاي سالم زيستن در آن  د كه غريزهتر و بارورتر كند، و موجب شو سالم

فرمايي  روايي و فرمان كه بر كام تقويت شود و پيش رود و گسترش يابد، آن
انسان بر زمين و زمان، بر جهان، بيفزايد؛ فرازنده است، و هركه بر ضد چنين 

  .ست فروشونده فرايندي
فراوان جويي انسان و نيك يا بد بودنش با تو  ي غريزه قدرت  درباره-  سقراط

ي نيك و بد بپردازيم و ببينيم  سخن دارم، ولي پيش از آن بايد به بحث درباره
تواند به فرمان تو  كه خوب و بد از ديدگاه تو و من چيست، و آيا فيلسوف مي

عمل كند و فراسوي نيك و بد قرار گيرد؟ اين خود بحثي گسترده است و نياز 
جا به  ر موافقي اين گفتگو را در اينپس اگ. به گفتگويي كامل و همه جانبه دارد

ي اخالقي نيك و بد و  پايان رسانيم و در گفتگوي ديگرمان نخست به دو مقوله
  .اش بپردازيم خواهي بشر و داوري ي قدرت اش، سپس به غريزه ارزيابي
پس تا ديداري و گفتگويي ديگر بدرود بر تو اي كه .  موافقم-  نيچه

  ! بشر به بيماري مهلك تبهگني نبوده و نيستات جز مبتال كردن بهبودبخشي
بين گرفتار توهم كه انسان شدن دد را   بدرود بر تو اي وارون-  سقراط

  !انگاري پنداري و دد شدن انسان را سالمت مي بيماري مي



 

  
  
  
  
  
  ي نهم جلسه

  
 اينك به بحث درباب نيك و بد بپردازيم و تبارش را بشناسيم و -  نيچه

  .شخص كنيمخاستگاهش را م
مان،  ي تضادهاي فكري كنم براي يافتن سرچشمه  موافقم، و فكر مي-  سقراط

هاي نيك و بد روشن شود، تا روشن  مان به مقوله پيش از هرچيز بايد طرز نگاه
شود كه هركدام چه برداشتي از اين دو مقوله داريم و چگونه و از چه 

كه روشن شود، موضوع ديگري اين موضوع . كنيم ها نگاه مي ديدي به آن زاويه
 وجداني ماست در -هاي اخالقي نيز در پي آن روشن خواهد شد، و آن وظيفه

حال، در آغاز گفتگو، بگو . گذارند مان مي برابر اين دو مقوله و باري كه بر دوش
  .بيني كه نيك و بد را چگونه مي

ارم، زيرا ام كه به زبان آوردنش را خوش ند هاي ذهني  يكي از وسواس-  نيچه
كه با اخالق سر و كار دارد، و با هر آنچه تا كنون بر روي زمين به نام اخالق 

ست كه چه زود پا به زندگي من نهاد، و چه ناخوانده،  اند، وسواسي بدان نازيده
امان، چه ناسازگار با فضاي پيرامونم، با آن سن و سال اندك و  چه بي

 كه رواست آن را سرنوشت سرمشق زندگي و اصل و تبارم، تا بدانجا
ام، و آن  ي كنجكاوي و بدگماني ترين مايه ي خويش بنامم، و مهم نوشته پيش

مان، به راستي  ي ذهني اين بود كه خاستگاه نيك و بد، در جهان وسوسه
ي خاستگاه شر از همان هنگام كه پسركي سيزده  در واقع، مساله. كجاست

  دلت نيمي در گرو"ه به قول شاعر كرد؛ در سني ك ساله بودم مرا دنبال مي
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 و در نخستين بازي "هاي كودكانه است و نيمي در گرو روح هستي  بازي
دهي به پرسش  راه حلي كه آن زمان براي پاسخ. ام بدان پرداختم  فلسفي-ادبي

پس از . مساله طرح كردم اين بود كه روح هستي خود پدر و آفريدگار شر است
بشر در چه : هره ديگر كرد و در اين سيما رخ نمودمدتي كوتاه مساله برايم چ

ها خود  هاي ارزشي نيك و بد را بنياد نهاده؟ و اين ارزش اوضاعي اين حكم
رفت  ها بشر را به پيش برده يا از پيش داراي چه ارزشي اند؟ اين ارزش

نوايي و تبهگني زندگي؟ يا  چارگي اند و بي ي بي بازداشته اند؟ آيا نشانه
چون و  ي سرشاري و نيرو و خواست و دليري اند و بي مايانندهبرعكس، ن

هاي گوناگون يافتم و بر  ها پاسخ داري زندگي؟ براي اين پرسش چرايي و آينده
هاي  هاي تازه و پژوهش ها پرسش سرشان دل به دريا زدم و از درون پاسخ

  .هاي تازه سر بر كرد ها و امكان تازه و گمان
ست به شرط آنكه مبتني بر  اي ها كار بس ارزنده  ارزيابي ارزش-  سقراط

ها بشر را  كه اين ارزش ولي اين. مبناي عقالنيت و انصاف و وسعت نظر باشد
اند، يا گرفتار درجا زدن  رفت بازداشته و پس رانده اند يا از پيش به پيش برده

ر از چون اگ. رفت را چه بدانيم رفت و پس اند، بستگي به اين دارد كه پيش كرده
رفت  اين دو مقوله درك مشتركي نداشته باشيم اي چه بسا چيزي را تو پيش

و تازه پيش بردن يا پس راندن بشر . رفت بدانم، و برعكس بداني و من پس
تواند دليل ارجمندي يا ناارجمندي ارزشي باشد و بر آن بيفزايد يا از آن  نمي

كه بشر در اوضاعي خاص پندارم  كه من چون تو نمي ي ديگر اين نكته. بكاهد
به باور من نيك و بد فراتر از وجود . هاي ارزشي نيك و بد را بنياد نهاده حكم

ست، و تنها كاري كه بشر در قبال  ست و ارزشش عيني و اراده و كنش آدمي
شان  شان با نيروي عقالنيتش، و پذيرش يا عدم پذيرش ها كرده درك اين ارزش

  .بوده
اشي از ديدگاه ايستابين تست كه هرچيزي را مطلق و  اين باور تو ن-  نيچه

بيند، ولي من كه تبارشناسم و همه چيز را در جريان رشد و تحول  تاريخ مي بي
  دانم كه دار و تاريخمند مي بينم، اخالق را نيز چيزي اصل و نسب و دگرگوني مي
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 اين تبار. ست و تباري دارد كه خاستگاهش است اي  داراي ريشه و سرچشمه
را تنها با پژوهش و كنكاش علمي و شك فلسفي در آنچه تا كنون حقيقت 

توانيم بشناسيم، ولي پيش از پرداختن به اين پژوهش، و براي  پنداشته شده مي
هايش، چون نيك و بد، پي ببريم نخست بايد به  آنكه به ارزش اخالق و آموزه

ها شك كنيم،  هاي اخالقي بپردازيم و در ارزش اين ارزش گري ارزش سنجش
و به اين . شان كنيم ها را بپژوهيم و داوري و ارزيابي نقادانه سپس بايد آن

هايي ما را  براي پاسخ دادن به چنين پرسش. گري پيشه كنيم منظور بايد پرسش
شان  ها از درون ي وضع و حالي نياز است كه اين ارزش به دانشي درباره

يعني به . اند ند و چهره دگرگون كردها اند و در آن وضع و حال باليده برآمده
اخالق همچون پيامد، همچون نشانه، همچون نقاب، همچون رياكاري، همچون 

ساز، همچون درمان،  بدفهمي، و همچون زهر بنگريم؛ يا برعكس، همچون سبب
چنان دانشي كه تا . همچون برانگيزاننده، همچون بازدارنده، همچون پادزهر

نه هرگز هيچ خريداري داشته، زيرا تا كنون ارزش اين كنون نه در كار بوده و 
چون و چرا شمرده شده و واقعيتي ترديدناپذير، فراسوي  نماها بي ارزش

كس كمترين شكي  اي تلقي شده، و هيچ گري و شك و شبهه هرگونه پرسش
برد انسان و بهبود بخشيدن به او آدم  رساني به پيش نداشته كه از نظر ياري

ي   از جمله از جهت بهبود بخشيدن به آينده- د، از همه جهتخوب از آدم ب
 . بهتر است و مقامي فراتر و ارزشي واالتر دارد-انسان

   مگر در اين بهتر بودن ترديد داري؟-سقراط  
و با همين ترديد بازنگري موضوع را آغاز كردم و از خود .  آري-  نيچه

 تحريفي باشد چه؟ - يي جعليي اين وانما اگر حقيقت تاريخي باژگونه: پرسيدم
  رفت باشد چه؟ ي پس  نشانه"خوبان"اگر در سرشت 

   يعني چه؟-  سقراط
راه كننده و زهرناك و  شان چيزي خطرناك و گم  يعني در سرشت-  نيچه
زيستني چه بسا : زيد ي آينده مي آور باشد كه با آنچه بسااكنون به هزينه خواب
  . زارترخطرتر، ولي خوارتر و تر و بي آسوده
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   و گناه اين خواري و زاري به گردن كيست؟-  سقراط
نيك برتر از بد "ستيزِ   به گردن كيست جز به گردن همان اخالق طبيعت-  نيچه
ِ ديگرخواه خودناخواه؟ به گردن اوست اگر انسان به واالترين پايگاه "شمار

سان  قدرت و سروري و بزرگي نوع خود هرگز دست نيافته، كه اخالقي اين
  .خود بدترين بداخالقي و خطرِ خطرهاست

ست كه آدمي را به واالترين پايگاه   پس به گمان تو نيك آن چيزي-  سقراط
قدرت و برترين جايگاه سروري و بزرگي برساند و به او امكان ارضاي هرچه 

هايش را بدهد، و هرچه برخالف  ها و خواسته تر غريزه گسيخته تر و لگام كامل
باشد بد است؟ آيا برداشتت از نيك و بد اخالقي را درست بيان چنين جهتي 

  كردم؟
  . كم و بيش همين است كه گفتي-  نيچه

ها و  داني كه بشر كليت يكپارچه و منسجمي نيست و از جماعت  مي-  سقراط
ها  هاي گوناگون تشكيل شده و نه تنها خواست ها و نژادها و كيش ها و رنگ ملت

هاي  هاي اين گروه با آن گروه و تمايل ي ندارد، بلكه خواستهاي يگانه ا و تمايل
اين جماعت با آن جماعت، يا اين ملت با آن ملت كم و بيش متضاد و متعارض 

سازي  در نتيجه خواست قدرت يكي معادل است با خواست ناتوان. است
با . سازي ملتي ديگر ديگري، و تمايل سروري ملتي معادل است با تمايل زبون

شود، چون  سازد و براي او نيك محسوب مي  حساب آنچه ملتي را قوي مياين
شود؛ و آنچه  سازد، براي آن ملت بد محسوب مي ملتي ديگر را ناتوان مي

گرداند و از ديدگاه او خير است، جماعتي ديگر را زبون  جماعتي را سرور مي
 بد پس نيك هر گروهي، براي گروه متضادش. سازد و براي او شر است مي

حال، بگو ببينم . است و شر هر جماعتي براي جماعت متعارضش خير است
ها و بدهاي دوسويه و معادل با هم، از ديدگاه تو نيك و  كدام يك از اين نيك

  كداميك بد حقيقي است؟
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هايي دارد، و  سازي چيني و زمينه  پاسخ به پرسش تو نياز به مقدمه-  نيچه
ها، نخست بايد نيك و بد را تبارشناسي   زمينهها و براي رسيدن به اين مقدمه

پس بگذار گام به گام پيش برويم تا پس از . شان را پژوهيد كرد و تاريخ پيدايش
  .هاي مقدماتي به پاسخ پرسش تو برسيم گذر از مرحله

  . گام به گام پيش برو-  سقراط
  . نخست بگذار به خاستگاه نيك بپردازم-  نيچه

  . بپرداز-  سقراط
در "ي خاستگاه مفهوم و حكم نيك، برخي بر اين گمان اند كه   درباره-يچه  ن

ها  اصل مردمان كردارهاي ناخودخواهانه را از ديدگاه كساني كه از آن
سپس . خواندند ستودند و نيك مي برخوردار بودند و به سودشان بود، مي

 جا كه كردارهاي و از آن. خاستگاه اين ستايش به فراموشي سپرده شد
ها را  اند، آن ناخودخواهانه را همواره بنا به عادت نيك شمرده و ستوده بوده

 از ديدگاه ايشان ".يكباره نيك دانستند، چنان كه گويي به ذات خويش نيك اند
 را، و "خطا" و سرانجام "عادت" و "فراموشي" را داريم و "سودمندي"ما 
 تا كنون انسانِ واالتر از آن، انگارند كه گذاري مي ها همه را بنياد آن ارزش اين

  .اي امتياز بشري سربلند بوده همچون گونه
  .ست انگيزي  ديدگاه بحث-  سقراط
 ولي من مخالف اين ديدگاهم و به باورم، در اين نظريه، خاستگاه نيك -  نيچه

  .اند را در جاي نادرستي جسته و نشانده
  انديشي؟  چرا چنين مي-  سقراط
 نه برخورداران از نيكي و "نيك"ي حكم و مفهوم   چون سرچشمه-  نيچه
يعني بزرگان : اند  بوده"نيكان"خويانه، بلكه خود  وران از ناخودخواهي نيك بهره

بزرگوار و سروران قدرتمند و بلندجايگاهان بخشنده و بلندانديشان بلندنظر، كه 
از شمردند، يعني برتر  كردند و نيك مي خود را و كردارشان را نيك حس مي

انديشانه و  دانستند، و در مقامي واالتر از هرآنچه پست بود و پست ديگران مي
  ايجادكنِ فرا و فرو ساز، و اين حسِ فاصله. سازانه و همگاني و فرومايه زبون
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زاد بوده كه  و از دل همين شور فاصله. بخش بوده  حسي شورانگيز و رفعت
 نيك و نيكي را بيافرينند و به هايي چون آنان نخست اين حق را يافتند كه ارزش

  .نام خويش سكه بزنند
.  ولي سروري و قدرتمندي هم با بخشندگي مغاير است هم با نيكويي-  سقراط

. دهد سروران و قدرتمندان متكي به نيروي قهر اند و قهر جز آزار چيزي نمي
آنان غرق . آنان سراپا گيرندگي اند، براي رسيدن به سروري و قدرت بيشتر

آنان همه چيز را در . توانند ناخودخواه باشند د در خودخواهي، پس نميان
خواهند تا بر قدرت خويش بيفزايند و سروري خود افزون  خدمت خويش مي

توانند نيكي كنند، حتا به خود نيز نيكي نتوانند  آنان نه تنها به ديگران نمي. كنند
آنان بس . يش نيستخواهي و خودخواهي جز بدي كردن به خو كرد، زيرا فزون

  .بخشندگي صفت ايشان نيست. خسيس و بخيل اند
  ست؟  پس به گمان تو صفت چه كساني-  نيچه

ويژه قيد و بند   صفت وارستگان رهيده از هر قيد و بندي، به-  سقراط
صفت آزادگان صاحب كرامت . جويي طلبي و خودخواهي و سروري قدرت

اي كه دد درون خويش را كشته  يافته هاي وااليش بزرگوارِ فياض، صفت انسان
  .اند يا به بند كشيده

كني،  گذاري را درك نمي  اشتباه تو اين است كه شور سروري و فاصله-  نيچه
ي قهاريت و جباريت باشد، هم  تواند سرچشمه اين شور جوشاني را كه هم مي

هاي  همين شور جاري شده از سرچشمه. ي بخشش و كرامت سرچشمه
شمار بود كه با خود  گذار و پايگاه هاي پايگاه گذاري رين ارزشپرجوش واالت

نيكي را جاري كرد، و خود برخاسته از احساسي بود هميشگي، درست 
روياروي آن سردمزاجي ضروري براي هر حزم حسابگر و هر حساب 

اندازيِ از باال به پايين نگر،  شور وااليي، برتري، فراترنشيني و فاصله: سودمند
ي دگرخواهانه و نثارگرانه كه   كردارهاي بزرگوارانه و ناخودخواهانهناشي از

ي احساس قدرت برتري، بخشندگي و تفويض بود، آن احساس  سرچشمه
  فراگير بنيادين هميشگي و چيره در نژادي برتر و سرور نسبت به نژادي پست،
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با .  نسبت به فرودست كه آن را بايد خاستگاه حقيقي پادنهاد نيك و بد دانست
هاي خوب و بد، قدرت روحي برترِ سرور و  ي ارزش اين حساب، تعيين كننده

ها را  فرادست است كه به خود حق داوري و تعيين موازين و مرزها و قانون
  .كند گذاري و مرزبندي مي هاي آدميان را با نيك و بد نام دهد و كنش مي

مند در روح آدم اند ي نيرو  نيكي و بدي دو نيروي دروني و دو رانه-  سقراط
كند خواست خود را به پيش  كوشند و هر يك تالش مي كه بر ضد يكديگر مي

بخشد و  بخش كه روح آدمي را تعالي مي ست زيبا و وااليش نيكي نيرويي. ببرد
ست سقوط  بدي نيز نيرويي. گرداند او را به مقام آسماني انسانيتش نزديك مي
هاي نفساني آدمي را به سوي دد  سهدهنده و پست كننده كه به صورت وسو

كوشد تا به پرتگاه ديوخويي و ددمنشي پرتابش كند  راند و مي شدن واپس مي
هاي  ممكن است تحول. اش سازد يا در باتالق انحطاط و فساد و تباهي غرقه

هايي كرده باشد ولي  تاريخي مضمون اين دو را دستخوش دگرگوني
نهاد بشر سرچشمه گرفته و ريشه در ست كه از  شان، سرشتي انساني سرشت

  .تعادل و عدم تعادل روحش دارد
هاي نيك و بد از يك  دهد كه مفهوم هاي من نشان مي  ولي پژوهش-  نيچه

 به "نيك" تاريخي ريشه گرفته، براي نمونه، مفهوم بنيادي -دگرديسي مفهومي
 و "نژاده" ،"واالتبار"جاي آن كه ريشه در اخالق داشته باشد، ريشه در مفهوم 

و برآمدن اين . ، به معناي پايگاه اجتماعي واال دارد" برتران-از شمار روان"
 "عاميانه"، "همگاني"اي ست كه در آن  مفهوم همپاي برآمدن آن مفهوم ديرينه

  .گيرد  به خود مي"بد" سرانجام معناي "پست"و 
 تاريخي ي  يعني تو نيك و بد را داراي پايگاه اجتماعي و سرچشمه-  سقراط

  داني؟ مي
و به گمان من، از نظر تبارشناسي اخالق، اين يك ديدگاه اساسي .  آري-  نيچه

 و "نيك"هايي كه معناي  ها و ريشه براي فهم مساله است، و با درنگ در واژه
ها   رواني آن-هاي اجتماعي توان به سرچشمه روشني مي دهند، به  مي"بد"

   اند به اين يقين"نيك"هايي كه به مفهوم  اژهيابي و براي نمونه، در ريشه. رسيد
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شان، پرتوهاي تابناك معناي پنهان و  رسيم كه در پس كدورت همگي  مي
اي  توان ديد كه واالتباران از راه آن خود را مردماني از رده بنياديني را مي
كردند؛  گذاري يك منش نوعي ويژه مي كردند، و اين كار را با نام واالتر حس مي

تدريج   با همين منش ويژه است كه به"نيك" و كار ما در بررسي مفهوم و سر
هاي   نام گرفت، و سپس تبديل به مفهوم"نيك"و در درازناي هزاره ها، ابتدا 

  . شد"نيكوكاري" و "نيكويي"، "نيكي" اخالقي ديگري چون - انتزاعي
بافي  ست كه به گمان من بيشتر ريشه در خيال انگيزي  تحليل شگفت-  سقراط

  .دارد تا در واقعيت
هاي   ريشه در ويژگي"نيك"تان  بافي؟ مگر در زبان يوناني  چرا خيال-  نيچه

ي ديگرش  واالنژادي، بزرگواري، دليري، توانايي و نژادگي ندارد؟ مگر ريشه
گري نيست؟ مگر در روم باستان مرد خوب  جويي و دوپاره آوري، ستيزه جنگ

 "بد"ي  ي واژه  نبوده؟ و مگر در زبان تو ريشهجو به معناي مرد جنگي ستيزه
هايي چون ترسويي، پستي، زشتي، بداصلي، بي سروپايي و هرزگي  ويژگي
  نيست؟

  .گويي همين گونه است كه مي.  حق با تست-  سقراط
  ."خدا منش" و "از نژاد خدايي" يعني "نيك" در زبان آلماني ما هم -  نيچه

  .انگيز است  شگفت-  سقراط
  .انگيز نيست بلكه قانوني عام است  نه تنها شگفت-چه  ني

  ست؟  چه قانوني-  سقراط
ست، همواره  ي برتري سياسي  اين قانون كه مفهومي كه در بر دارنده-  نيچه

ي برتري  گشايد كه در بر دارنده در درازناي تاريخ راه به مفهومي مي
 اساس همين قانون و بر. ست كه هيچ استثنا ندارد ست، و اين قانوني رواني

تباران فرودست   نام گرفتند، و پست"پاك"است كه نژادگان فرادست قدرتمند 
 براي نخستين بار روياروي "ناپاك" و "پاك" ناميده شدند، و "ناپاك"ناتوان 

تدريج،  و پس از آن، به. هاي اجتماعي را بازگويند بندي يكديگر ايستادند تا رده
  "بدان" "ناپاكان" و "نيكان" "پاكان"زاييده، و  "بد" و "نيك"از بطن آن دو 
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 "ناپاكي"ي   نام گرفت و آنچه مايه"نيكي" بود "پاكي"ي   شدند، و آنچه مايه
 سياسي، در -بندي اجتماعي و به اين ترتيب يك تقسيم.  ناميده شد"بدي"بود 

هاي تاريخي، نخست به مفهومي رواني، و سپس به مفهومي  درازناي هزاره
دگرديسي يافت و آن شد كه ديگر ربطي به پايگاه اجتماعي نخستينش اخالقي 
  .نداشت

 وجداني تاريخي - تو براي هر مفهوم مطلقِ فارغ از زمانِ اخالقي-  سقراط
. زني بافي و آن را مكارانه، به جاي حقيقت ناتاريخي آن مفهوم جا مي خيالي مي

تواني يا  عمد نمي ا بهسهو ي تو به. ست نه تباريابي كاري نام اين كار دغل
 حيواني - ي انساني ها را در دو گستره هاي حقيقي اين مفهوم خواهي ريشه نمي

اي سترون و باير است ببيني،  اي زايا و بارآور، و دومي گستره كه اولي گستره
  .ست ي اصلي خطاي داوري تو در همين ناتواني يا ناخواهي و سرچشمه

كنم و از همين ديدگاه  ه هر مفهومي نگاه ميديد تاريخ ب  من از زاويه-  نيچه
حال اندكي شكيبا باش و بگذار بررسي تاريخي . كنم اش مي داوري و ارزيابي

ي چگونگي زايش دو مفهوم نيك و بد كامل كنم، آنگاه به داوري  خود را درباره
  .و نقد آن بپرداز

  .چنين كن.  باشد-  سقراط
هاي  اي مادي پاك و ناپاك به مفهومه  داشتم درباب دگرديسي مفهوم-  نيچه

  .گفتم معنوي نيك و بد مي
  . سخنت را ادامه بده-  سقراط
 "ناپاك" و "پاك"هاي  كه مفهوم بايد پرهيخت از اين  افزون بر اين، مي-  نيچه

بايد به اين  را بيش از اندازه پردامنه و پرمعنا، يا يكسره نمادين گرفت، و مي
ي بشري در آغاز زمخت و خام  هاي ديرينه مام مفهومنكته نيز التفات كرد كه ت

شده؛ و  و بيروني و تنگ و سرراست و، باالتر از همه، نانمادين دريافته مي
هايي را كه  شسته و خوراك  در آغاز جز آدمي نبوده كه خود را مي"پاك"

هاي فرومايه  دانسته و با زن شده بر خود حرام مي هاي پوستي مي سبب بيماري
  تدريج، در درازناي تاريخ، به. آلوده كرده و خود را به خون نمي بگي نميهمخوا



 211  نهمي  جلسه

 مفهوم تجريدي پاكي از همين آدم پاك تصعيد شده و از زمين به آسمان رفته 
 -  وجداني-و در مقام مفهومي مجازي و ناراستين، همان كه تو اخالقي

انديشي  ي سادهها نامي، بر اوجي رفيع قرار گرفته، و براي ذهن اش مي آسماني
 از "نيك"چون ذهن تو مطلقيت محض يافته؛ و به همين شيوه مفهوم مجرد 

  .مفهوم مشخص آدم نيك انتزاع و تصعيد يافته
ي اين است كه   اگر هم چنين تجريدي انجام گرفته باشد، باز نشانه-  سقراط

هايي مستقل از وجود انسان، وجودي مطلق و فرازميني داشته،  چنين مفهوم
انديش ابتدايي ناممكن بوده، و بشر در مسير  هاي ساده شان براي آدم ي دركول

 زيستي توانسته -ي انسان  زيستي به مرحله- ي حيوان تكاملش از مرحله
اش را رشد دهد و خود نيز با رشدشان، رشد كند و پخته و  هاي ذهني مفهوم

كند و هاي مجرد مطلق را درك  كه بتواند مفهوم آزموده گردد، آنچنان
شان بريزد و از ذهن  ي ذهني خود را در ظرف پرگنجايش هاي ساده مضمون
و اين نه تنها دليلي بر . راهي بجويد بين خود به عقالنيت مطلق پلي بزند و  نسبي

  .كند ها نيست، بلكه اين مطلقيت را تأييد مي رد مطلقيت اين مفهوم
هاي  جز توهم ذهننامي چيزي نبوده   آنچه تو عقالنيت مطلق مي-  نيچه
اين . باوران نخستين مداران و آيين پرداز و دچار ماليخولياي كيش وهم
زاي جادو داشته، منجر به يك  ي توهم باوري كه ريشه در گستره آيين
مداري بيمارگونه كه  مدارانه شده، و همين كيش ساالري از بنياد كيش مهان

يز بوده، خيلي زود و به انگ برخاسته از عليلي ذهن و مصرف مخدرهاي وهم
وضعي خطرناك سبب ايجاد تضادهاي ارزشي هولناكي شده كه با شتابي 
باورناكردني اوج گرفته و از زمين به آسمان تصعيد يافته، و سرانجام چنان 

هايي ميان آدم و انسان به وجود آورده كه هيچ بلندپرواز سبكبال  شكاف
  .ها نتواند پريد ترس و لرز از فراز آن جاني نيز، بي آزاده

  .گويي تر بگو تا دريابم چه مي روشن.  مقصودت را درنيافتم-  سقراط
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خيز، با گرايش  ي وهم مدارانه ساالري كيش  مقصودم اين است كه مهان-  نيچه
اش به كز كردن بر  اش از كنش، و ميل بيمارگونه گرداني و گريزاني ناسالم روي

هايي كه  هپروت خيال، يعني عادتتخم توهم تخديرآميز و غرق شدن در 
مداران، جز  باوران و كيش ي كم و بيش ناگزيرشان براي تمام آيين نتيجه

 بنياد -هاي زمين هاي رواني نبوده، از اين مفهوم هاي عصبي و التهاب بيماري
شان  اي منفي كردند و زهرآگين ي كنشي استفاده آغازينِ سرراست و ساده

ها را كه همچنين غرور و انتقام و تيزبيني و  ا و درمانساختند؛ و نه تنها داروه
طلبي و  جويي و سعادت روايي و فضيلت ريخت و پاش و عشق و آز و فرمان

  .خواهي مثبت و سالم بشري را به گندناي عفونتي مسموم آلودند آرمان
  !باري  چه پزشكي زيان-  سقراط
  .بار بار كه مرگ  نه تنها زيان-  نيچه

   اين اندازه خطرناك؟ تا-  سقراط
  .تر از آنچه در خيال گنجد  خطرناك-  نيچه

  !انگيز  چه دهشت-  سقراط
هاي خويش برساخته، از  شان براي بيماري هاي  تا آن حد كه درمان-  نيچه

هايي بود كه بنا بود شفا  تر از آن بيماري نظر پيامدهايش، هزار بار خطرناك
تاكنون بشر بيمار از اثرهاي پيامدي اين بايد گفت كه  دهند؛ تا بدانجا كه مي

هاي  مدار نه تنها كمترين بهبودي نيافته بلكه به بيماري ي كيش پزشكي ناشيانه
  .ناپذير ديگري هم مبتال شده مدهش تاكنون درمان

  اي براي بشر نداشته؟  و اين دارودرماني هيچ فايده-  سقراط
 اگرچه نه خودخواسته و  بايد انصاف داشت و گفت كه چرا، داشته،-  نيچه

  .دانسته كه ناخودخواسته و ندانسته
  اي داشته؟  چه فايده-  سقراط
ي جانبي را داشته كه با اين روش درمان، يعني روش   مثالً اين فايده-  نيچه

گير  مدارانه، بشر از حيواني ناچشمگير و معصوم به جانوري چشم درمان كيش
  ر معصوميت گشت؛ و همين دو وجه ناپذي و شرير تبديل شد، و دشمن آشتي
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ها انسان شد و بر ديگر جانوران برتري انكارناپذير  ست كه آدم بدان اساسي
  .تاكنوني را يافت

  .اي نيست  اين نيز به خودي خود كم فايده-  سقراط
گذاري  هاي ارزش توان پي برد كه شيوه  و بر اساس همين گزاره مي-  نيچه
ساالرانه شاخه   مهان-هاي شهسوارانه ند از شيوهمدارانه چه آسان توانست كيش

  .بگيرند و سپس به ضد آن بدل شوند
  !انگيز  چه بهت-  سقراط
مداران با كاست  ويژه هنگامي روي داد كه كاست كيش  و اين به-  نيچه
آوران، بر سر تقسيم قدرت و سروري، بر ضد يكديگر برخاستند و دشمن  جنگ

ناپذير  اي آشتي شان ستيزه گرفتند و بينهم شدند و روياروي هم قرار 
  .درگرفت
  . شايد دشمني در جايي ديگر ريشه داشت-  سقراط
   در كجا؟-  نيچه

  .آور تو ساالران جنگ   در ناداني و خودخواهي مهان-  سقراط
  ست؟  منظورت چي-  نيچه

 شايد آن خودپرستان مغرورِ خودسروربين آنقدر نادان يا خودخواه -  سقراط
ي  ي آسماني قدرت و قهاريت را ببينند و سرچشمه توانستند ريشه د كه نميبودن

سرشتي آن را كه روح هستي بود درك كنند، از اين رو بازتاب ناراستينش را 
ي روح بشري خويش، پرتوهايي برون تابيده از جان خويش گمان  در آينه

؛ پس كردند و خواستند قدرت آسماني را برخاسته از خويش وانمود كنند
ي قدرت و قهاريت دانستند و گمان  گري را سرچشمه ي ددمنشي و ستيزه رانه

توانند هرچه قدرتمندتر و قهارتر بر  اش مي گسيخته كردند با خودكامگي لگام
ي خويش گردانند، آنگاه با يكديگر  زمين و زمينيان حكم برانند، و آنان را برده

چه بيشتر از قدرتمندي و از در ستيز درآمدند و بر هم تاختند تا هر 
  فرمايي سهم برگيرند، و چون زمين را براي زيستن در صلح و آرامش فرمان
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كه ايشان را سر جاي خويش بنشانند و  باوران براي آن  ناامن كردند، اخالق
  .ادب كنند، بر ضدشان برخاستند و به دشمني با ايشان پرداختند

   تا چه شود؟-  نيچه
اش برگردد و آدميان به جاي آن كه  ايگاه آسماني تا قدرت به ج-  سقراط

ي فرمانروايان جبار زميني باشند كه قدرت و قهاريت خود را از ددمنشي  بنده
ي حقيقي قدرت و قهاريت، روح  گرفتند، تابع سرچشمه ي خويش مي ديوخويانه

فرماي حقيقي، آن نيروي  هاي عقالني آن فرمان آسماني هستي، شوند و فرمان
  . عقالنيت، را گردن نهندتواناي
  . ولي واقعيت جز اين بود-  نيچه

  واقعيت چه بود؟-  سقراط
طلب  جوي برتري  واقعيت نبردي سهمگين بود بين دو نيروي قدرت-  نيچه

زميني، نه بين زمين و آسمان، يا بين حق و ناحق؛ نبرد بين دو نيروي متضاد، 
ه كردن ديگري را داشت، يكي ي متقابل كه هر يك قصد برد انگاره با دو پيش

  .كار دل، ديگري زيرك و دغل نادان و ساده
  انگاره؟  كدام دو پيش-  سقراط
ساالرانه، و   مهان-هاي شهسوارانه داوري ي ارزش انگاره  پيش-  نيچه
  .مدارانه  كيش- هاي اخالق باورانه گذاري ي ارزش انگاره پيش

  ها؟  و  هر يك با كدام ويژگي-  سقراط
ساالرانه داشتن تن   مهان-هاي شهسوارانه داوري ي ارزش انگاره  پيش-  نيچه

نيرومند و روان سالم و ساده بود و تندرستي روزافزون و پربار و سرشار، 
ي آن است، يعني جنگ و ماجراجويي و دريادلي و  همراه با آنچه پاينده

هاي رزمي و  باكي و جسارت و شكار و رقص و بازي خطردوستي و بي
گرايي  دلي، همراه با حس دلي و سرسختي و سنگ جويي و كامراني و زنده هوس
هاي حيواني، رها از قيد و بندهاي عقل  دالنه و پيروي معصومانه از غريزه ساده

  و اخالق و وجدان و كيش؛ و در كل، هر آنچه كار و كوشش پرنيرو و توانمند و
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 و هرآنچه زميني باشد و بخش در بر داشته باشد، ي آزادي  آزادانه و شادمانه
  .هايي نيرومند و سخت جان در دل خاك گسترده باشد ريشه

شود ول كردن ديو درون و بيدار كردن و  ي آنچه گفتي مي  و نتيجه-  سقراط
  .ميدان دادن به تاخت و تاز دد خفته در باطن آدمي

  .اي درست گرفتي  نتيجه-  نيچه
   و آن ديگري؟-  سقراط
هايي ديگر  انگاره باورانه پيش  اخالق-مدارانه هاي كيش يگذار  ارزش-  نيچه

  .پروراندند داشتند و ريشه در جايي ديگر مي
   در كجا؟-  سقراط
  . در آسمان-  نيچه

  ؟! در آسمان-  سقراط
ها  پردازي تر بگويم بايد بيفزايم كه در خيال و اگر بخواهم روشن.  آري-  نيچه

ست، و از آن فراسوي  د آسمانيبردن هايي كه گمان مي پروري و وهم
ورز،  گرا بودند و بخردان انديشه ناپذير بر ايشان كه واالتباراني درون دسترس
  .شود؛ ريشه داشت الهام مي
   و ديگر؟-  سقراط
گيري و خودآزاري و   و ديگر در كينه و نفرت ناتواني، و سخت-  نيچه

وار در آسمان معلق  كديگرآزاري سترون، و زهد كوردل نازا، و هرآنچه بادباد
  .است و پا در هوا، و رونده با باد

  ي نهايي نبرد بين اين دو؟  و نتيجه-  سقراط
دل در ميان   هرجا كه پاي جنگ بين ناتوانان زيرك و توانايان ساده-  نيچه

جوي  كار و نزاران حيلت آوران شريف راست باشد، يعني جنگ بين جنگ
اي جز  بازند و چاره ان اند كه جنگ را ميكار، در آغاز كار اين ناتوان دغل

  .ي نهايي نبرد چيزي ديگر است شكست و تسليم ندارند؛ ولي البته نتيجه
   چيست؟-  سقراط
  .ترين دشمنان اند مدار كه بدترين و سرسخت  پيروزي نزاران كيش-  نيچه
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   چرا؟-  سقراط
شان است كه  زوري  چون كم زورترين مردمان اند، و به دليل همين كم-  نيچه
شود، و به هيوالوارترين و  شان پر زور مي شان قدرتمند و نفرت كاري دغل

آساي  هاي غول ترين اندازه ترين و زهرآگين ترين و معنوي ترسناك
  .يابد بالد و رشد مي باورناكردني مي

  خواهي بگويي؟  چه مي-  سقراط
خ جهان همواره ورزانِ تاري آساترين نفرت خواهم بگويم كه غول  مي-  نيچه
مدار  باوران كيش قامتان، يعني اخالق ترين خميده ترين نزاران و پژمرده ناتوان
ترين و  رحم شان، همچنين بي ترين ترين و خطرناك اند، همچنين زيرك بوده
  .شان ترين جاني

 راستي چنين باوري داري؟  به-  سقراط
  . به آن يقين كامل دارم-  نيچه

  پنداري؟ ترين جانيان تاريخ جهان مي اوران را خطرناكب  يعني اخالق-  سقراط
خواه اين جانيان ديگر  و نيز بر اين باورم كه در برابر جان كين.  آري-  نيچه
و بي آن جاني كه كم زورترينان به ! ها از نيروي درون چه كم بهره بودند جان

  .ودب مايه بيش نمي ميان آوردند، تاريخ بشر چيزي سراسر احمقانه و تنك
   و فرجام كار؟-  سقراط
باور مغلوب دشمن  مداران اخالق  فرجام كار اين شد كه هر كجا كيش-  نيچه

قهار و تسليم قدرت ايشان شدند، چنان باليي سرشان آوردند كه تمام بالهايي 
 و "سروران" و "قدرتمندان" و "واالتباران"كه در درازناي تاريخ زمين بر سر 

  .يچ است و نه بيش از هيچ آمده، ه"فرمانروايان"
   چرا هيچ؟-  سقراط
 چون اينان در برابر چيرگان پيروزمند به ظاهر تسليم شدند ولي در -  نيچه

ترين نقاب  توزي و روحاني ترين صورت دگرديس كين باطن، با معنوي
هاي  هاي مادي چيرگان تواناي دلير و جنگجوي را كه ارزش ورزي، ارزش نفرت

  د، از ريشه كندند و زير و زبر كردند؛ و با پيگيري سروري و ساالري بو
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انگيزشان به خويش آن جسارت دادند تا معادله هاي ارزشي  آور و شگفت ترس
ايزدگون را = شادان= زيبا= توانا= واال= نژاده= پاك= ي نيك ساالرانه مهان

به زوران،  ترين نفرت، نفرت سياه و ژرف كم هاي مغاكي باژگون كنند و با دندان
دستان  نيكان همانا تهي. بختان اند نيكان همانا نگون"يعني بگويند . آن بچسبند

برندگان اند و محرومان و  اهل ايمان همانا رنج. اند و ناتوانان و فرودستان
آمرزيدگان همانا اينان اند و آمرزيدگي . بيماران و خودآزاران و ژوليدگان

ن قدرتمند سركشِ خودايزددان، كشا و شما، شما اي گردن. ايشان راست و بس
شما ساالران و سروران واالتبار خودپرست، شما تا ابد منفوران و ملعونان 

فطرتان و  خواران نفرين شده تا ابد ايد و پست ايد، و بر درگاه جبرورت آسمان
ي جاودانه  ذليالن، و چشم و دل گرسنگان حقيقي ايد و دوزخيان نفرين شده

اي كه حكايت از زيركي  توزانه هاي كين  آموزه و با تلقين چنين".ايد
باور داشت، سروري اخالق  مدار و اخالق ي شكست خوردگان كيش تيزهوشانه

بردگان آغاز شد، و آن زبونان تسليم شده در مقام آموزگار اخالق و آيين و 
كيش جامعه قرار گرفتند و از نظر معنوي چيرگان پيروزمند را تحقير كردند و 

گونه بود كه قيام خاموش و زيرزميني  و اين. قير درهم شكستندبا اين تح
سرافكندگان بر ضد سرفرازان آغاز شد، قيامي با تاريخي دو هزار ساله در 

توان ديد كه پيروز شده و  رو به چشم نمي پس پشت؛ و ديگر آن را از آن
  .پيروزمند بر مسند حكمراني مقدس نشسته

ست  ولي آيا اين داستاني حقيقي! آوري ي بهت دهنده  چه داستان تكان-  سقراط
  ي پندار تست؟ يا زاده
  انديشي؟  تو چه مي-  نيچه

انديشم كه حتا اگر اين ماجرايي كه گفتي واقعيت   من چنين مي-  سقراط
ويژه،  تواند دليلي بر تاريخي بودن احكام اخالق و به تاريخي داشته باشد، نمي

هاي مطلق عقالني چنان  اين مفهوم. د، باشدمان، نيك و ب هاي مورد بحث مفهوم
توانند پذيراي هر مضموني باشند، حتا  نهايتي دارند كه مي ظرفيت بي

  هاي بنابراين اگر هم در شرايطي ظرف واقعيت.  اجتماعي-هاي تاريخي مضمون
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هريك . تواند بود شان نمي گردند، اين دليلي بر نفي مطلقيت فرازميني  تاريخي مي
هاي واالي اخالقي يك حقيقت آسماني دارند كه محض است، و يك  وماز اين مفه

ست و   حقيقتي آسماني"نيك". ي نبودشان است پادنهاد زميني دارند كه نشانه
ست و نبودش بر زمين   حقيقتي آسماني"پاك". "بد"شود  نبودش بر زمين مي

 و "واال"، "زشت" و "زيبا"ي بين  همين گونه است رابطه. "ناپاك"شود  مي
  ."نفرت" و "محبت"، و "بيداد" و "داد"، "حيواني" و "انساني"، "پست"

 به ميان آوردي بگذار چيزي هم "محبت" و "نفرت" حال كه سخن از -  نيچه
مدارانه برايت بگويم و نشانت دهم كه چگونه   كيش"محبت"ي  ي ريشه درباره

  . سر بر آورد"نفرت" از دل "محبت"اين 
  .شنوم بگو تا ب-  سقراط
همتا، درخت كينه و نفرت كه در دل   سپس، بر شاخسار آن درخت بي-  نيچه

ي سرافكنده سربركرده بود، و  خورده مداران شكست كوير جان سترون كيش
ي نفرت، يعني نفرت  ترين گونه ترين نوع كينه، و نهاني ريشه در ژرف

ر رست به اي ب هاي مثبت زيستي داشت، ميوه آفرينِ واژگونگر ارزش آرمان
 و بر كدامين شاخسار جز اين ميوه -!همتايي، يعني محبتي تازه همان بي

  توانست رست؟ برمي
ي محبت از شاخسار نفرت، اگر در تقابل با آن و در   رويش ميوه-  سقراط

راستاي نفي و انكارش باشد، رويشي فرخنده و رويدادي ميمون است كه بايد 
  .به فال نيكش گرفت و پاسش داشت

 افسوس كه چنين نبود، و آن ميوه هرگز همچون انكار آن تشنگي براي - نيچه 
و آن محبت همچون تاجي بر سر آن . نه. انتقام، يا فرونشاندنش بر نرسته بود

اش كند،  نفرت روييد تا سر زشتش را نهان دارد و بيارايد، نه آن كه نفي
ترين  ايي و پرمايهترين روشن گستر در دل ناب همچون تاج پيروزي هرسو دامن

تاب، سرفراز و مهرانگيز، فرارانده به ميدان روشنا و بلندا، در پي  آفتاب جهان
  گري، درست با هاي آن نفرت، در پي پيروزگري و غارتگري و وسوسه آماج
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تر در هرآنچه  هاي آن نفرت را هرچه ژرف تر و آزمندانه  همان انگيزه كه ريشه
  .برد ژرف است و شر، فرو مي

  .گري اند نه در خدمت او باوران دشمن وسوسه   اخالق-سقراط  
مگر اين خواركنندگي تن، اين نزاري پست سرشت، ! اي  چه پندار ابلهانه-  نيچه

آور آمرزش و پيروزي بهر بينوايان و بيماران و   ارمغان"نجات بخشي"اين 
ترين و  گري كهن بود، آن هم در ترسناك روزان، جز همان وسوسه سيه

داري و  ناپذيرترين سيمايش، پنهان در پس نقاب خويشتن يستادگيا
جوي نخستين درست از  مداران انتقام گري؟ مگر كيش بخشي و درمان رهايي
ي خود نبود  ، همين به ظاهر دشمن فروپاشاننده"نجات بخشي"ي همين  كژراهه

 جويي سفاكانه، دست يافتند؟ مگر اين جز كه به هدف نهايي خويش، انتقام
  كشي بود؟  كار سياست بزرگ انتقام بخشي از هنر سياه

   كدام سياست بزرگ؟-  سقراط
 سياست انتقامي دورنگر و زيرزميني و پنهانكارِ خزنده و ماروار -  نيچه
ي نخستين،  مداران مقهور جنگاوران شده اي كه كيش انديشيده رونده و پيش پيش

خويي در پيش چشم  به نام دشمنبايست ابزار واقعي انتقام خويش را  با آن مي
تمام جهان و جهانيان از خود برانند و بر صليبش بكشند تا آنكه تمام جهانيان، 

پروا به  ي گوارا را بي مداران مقهور كهن، اين لقمه يعني تمام دشمنان قهار كيش
  .نيش كشند
   يعني چه؟-  سقراط
جويي و باژگون كردن  قاممداران كهن، در زير اين نماد، با انت  يعني كيش-  نيچه

آوران سرافراز، دست كم، تا كنون هر بار بر تمام  هاي زيستي جنگ تمام ارزش
هاي سركش و واالي ديگر، با زيركي  دوست، بر تمام آرمان هاي زندگي آرمان
كارانه و چهره در نقاب كشيدن مزورانه، و لبخند محبت بر دهان نفرت  دغل

  .اند زدن متقلبانه، پيروز شده
  !شرمانه ؟ چه بي!كاري تا اين حد  دغل-  سقراط
  .تر از آنچه در پندار بگنجد شرمانه  بي-  نيچه
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  اين قيام بر ضد واالتباري چه هنگام آغاز شد؟-  سقراط
توزي خود   قيام بردگان بر ضد واالتباران آنگاه آغاز شد كه كين-  نيچه

  .آفريننده گرديد و ارزش زا
  ي؟توز  كدام كين-  سقراط
توزي وجودهايي كه امكان واكنش راستين، واكنش عملي، از ايشان   كين-  نيچه

سلب شده بود؛ و تنها از راه يك انتقام مدهش خيالي، آسيبي را كه ديده بودند 
اخالق بردگان براي رويش نخست نياز به يك جهان . توانستند كرد جبران مي

ي داشتن كنش به انگيختاري به زبان فيزيولوژيك، برا. بيروني دشمنانه داشت
  .بيروني نيازمند بود

   چرا؟-  سقراط
  . زيرا كنشش از بنياد واكنش بود-  نيچه

دست و پا كه در اوج قهاريت   چرا واالتباران تو اينقدر ابله بودند و بي-  سقراط
ي مقهور اجازه و  ي سرافكنده ي فروافتاده خورده پيروزمندانه، به مشتي شكست

  ه فاتحان قهار خود را بفريبند و مقهور خويش كنند؟مجال دادند ك
  .راه شدند  دچار اشتباه شدند و به راه خطا رفتند، از اين رو گم-  نيچه

   دچار چه خطايي شدند؟-  سقراط
ي خويش را درست نشناختند   دچار اين خطا شدند كه دشمن فروافتاده-  نيچه

خت فضايي كه خوار آنان در شنا. اش داوري نادرست كردند و درباره
  .شمردند به خطا رفتند مي

   كدام فضا؟-  سقراط
از . فضاي فرودستان فروتن فرومايه. فطرت  زيستگاه عاميان پست-  نيچه

بايد برد كه حس خوارداشت، حس فرونگريستن از باال  سوي ديگر از ياد نمي
آدمي را نماياند؛ و  شود، مي به پايين، نمايي نادرست از آنچه خوار داشته مي

ي نهفته در دل دشمن مكار و فريبكار خويش، در دل آن  در باب نفرت و كينه
ها و  پروايي راستي، چه بي به. كند نما، به خطا دچار مي هاي آدم آدمك
  !ها كه در خوارداشت نيست انگاري ها و ساده پوشي ها و چشم گيري آسان
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بودند و  بسته مي تو چنين چشم و گوش "نيك زادان"بايست   نمي-  سقراط
  .خوردند دالنه فريب مي چنين ساده

ديدند و نيازي نبودشان كه با چشم  بخت مي زادان خود را نيك  نيك-  نيچه
بختي ساختگي دست و پا كنند؛ يا، چنان كه  دوختن بر دشمنان، براي خود نيك

  .كنكي براي خود بسازند و خود را بفريبند خوش توز است، دل عادت مردم كينه
   پس به چه سبب فريب خوردند؟- سقراط 

پيمان و سرشار از نيرو و آكنده از زندگي   آنان در مقام مردمان پر و-  نيچه
بختي و كوشايي با هم اند و  دانستند كه نيك و، در نتيجه، به سرشت كوشا، مي

زاده بودند و با خود  آنان بزرگ. بختي بود اي از نيك كوشايي نزد ايشان پاره
كردار و  گرم و بر پاي خود ايستا، راست  روراست و به خود دلدل و يك

توز نه  صفت كينه ي برده دل؛ ولي فرومايه كار، و چه بسا ساده درست
روانش . رو دل و يك دل، و نه با خود يك كار است نه ساده كردار و درست راست

رهاي هاي زيرزميني و د راه ها و مخفي كژبنيان است، جانش دوستدار پنهانگاه
ست براي خود و آرام  او در دنياي خويش در جستجوي پناهگاهي. پنهاني

بايد لب فروبست  داند كه چگونه مي او خوب مي. يابد ها مي جانش را در پنهانگاه
و از ياد نبرد و منتظر ماند و چندي خاكساري و فروتني پيشه كرد، و در پس 

ماند براي از پشت خنجر خيز  نقاب فروتني و خاكساري به كمين نشست و نيم
نژادي از چنين فرومايگان مكار . زدن يا غافلگيرانه پشت پا زدن و كله پا كردن

تر از هر نژاد واالتباري شود و براي  بايد زيرك توزي سرانجام مي كار كينه دغل
. اش ارجي ديگر بشناسد؛ يعني، همچون شرايطي براي زندگي زيركي مكارانه

. اي از تجمل و ظرافت در خود دارد االتبار زيركي مايهحال آنكه براي انسان و
 زيركي براي نظم بخشيدن و پاييدن -توزان  بر خالف كين-زيرا نزد ايشان
هاي ناخودآگاه اهميت اساسي ندارد، يا براي مهار كردن  كاركرد غريزه

هاي دليرانه، خواه در رويارويي با خطر يا دشمن يا  ها و سركشي پروايي بي
  داشت و  هار كردن برانگيختگي پر شور در خشم و عشق و بزرگبراي م
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هاي واال هميشه يكديگر را با اين حالت  ستاني، كه روان شكرگزاري و انتقام
  .اند شناخته
 ولي از -نامي هايي كه تو واالتبارشان مي  يعني به باور تو انسان-  سقراط

 هيچ نوع -تندخو و افسارگسيخته بيش نيس ديدگاه من ددمنشاني درنده
  توزي نداشتند؟ كين

اي  توزي ايشان نيز چون خودشان واال و بزرگ بود و به گونه  كين-  نيچه
  .يافت ويژه بروز مي

   چگونه؟-  سقراط
شد، خود را در  شان پديدار مي توزي ايشان، آنگاه كه در ذهن  كين-  نيچه

شان را زهرآگين  نكرد، از اين رو روا رساند و خالي مي واكنشي آني به اوج مي
چنان كه ناگزير نزد تمام بيچارگان و فرومايگان ناتوان  كرد؛ و هرگز، آن نمي

منش  آن واالتباران بزرگ. شد شمار بار از نو زنده نمي شود، بي ديده مي
گير، و سرشار بودند از كرامت و  پرگذشت بودند و زودازيادبر و ناديده

  .بزرگواري با دشمنان
  توزي واالتباران تو ناشي از چه بود؟ واالمنشي كين و اين -  سقراط
 حتا كارهاي -هاي خود را زود از ياد بردن  دشمنان خويش و بدآوردن-  نيچه

ي قوي پر و پيماني بود كه   ناشي از سرشت نيرومند و بنيه-بد خود را
بخش و نيز  پذير و بازسازنده و دگرباره سالمت سرشار از قدرتي نرم و شكل

هايي را كه  چنين واالتباراني با يك تكان بسياري از خوره. بخش بود فراموشي
واالتبار . راندند تكاندند و دور مي خوردند، از خود مي جان فرومايگان را مي

گذاري پلي   و اين حرمت- !گذاشت منش چه حرمتي بر دشمنان خويش مي بزرگ
ي  چون نشانهبود به مهر، زيرا كه ايشان دشمنان خود را از بهر خويش، هم

ايشان را تاب هيچ دشمني نبود . داشتند طلبيدند و گرامي مي شناسايي خود، مي
. مگر آنكه در او هيچ چيز خوار شمردني نباشد و بسا چيز بزرگ داشتني باشد

فطرت كينه توز، دشمن را شرير  ي پست و برخالف چنين واالتباراني، فرومايه
  و اين نام خودنهاده را همچون مفهوميپنداشت   مي"آدم بد"شمرد و او را  مي



 223  نهمي  جلسه

 بنيادين در ذهن خويش چنان پروراند، تا اينكه سرانجام از دلش آن گمان 
  . را- يعني خود- "آدم خوب"مفهوم : پسين و روياروي آن را بيرون كشيد

 در ذهن او مفهومي "آدم خوب"خواهي بگويي مفهوم   يعني مي-  سقراط
  واكنشي بود؟

 براي انسان واالتبار كه آن را "آدم خوب"ت باژگون مفهوم درس.  آري-  نيچه
خود، به صورت كنشي پويا، از خويش بركشيد و پس از آن  پيشاپيش و خودبه

  . آفريد"بد"بود كه براي خود گماني از 
؟ مگر هر دو بد پنداشته "بد" و آن "بد" چه تفاوتي بود ميان اين -  سقراط

 فطرتانه؟ انگاري و ديگري را پست نه مينشدند؟ پس چرا يكي را واالتبارا
 برجوشنده از ديگ نفرت تفاوتي "شر" واالتبارانه و آن "بد" ميان اين -  نيچه

اي؛  اي بود دومين، چيزي جنبي، يك رنگ حاشيه آن يك فراورده. بنيادي بود
حال آنكه اين يك، به عكس، چيزي بود اصلي، چيزي آغازين، يك كردار 

و با اين حساب، چه از هم . فهميدند كه در اخالق بردگان ميراستين به معنايي 
 كه هر دو به ظاهر روياروي مفهوم "شر" و "بد"جدا بودند اين دو مفهوم 

  ! قرار داشتند"نيك"ي  يگانه
  راستي چه كسي بود؟  در معناي اخالقي آن به"شرير" و -  سقراط
 "نيك"توزي  ق كينه در معناي اخال"شرير":  پاسخ سر راست اين است-  نيچه

كه در  آن اخالق ديگر بود؛ همانا مرد واالتبار، مرد قدرتمند، مرد فرمانروا؛ همان
پذيرفت و معنايي ديگر، و با نگاهي  توزي رنگي ديگر مي چشمان زهرآگين كينه

  .توزي و نفرت شد، با نگاه كينه ديگر به آن نگاه مي
ي شكاري با  گويي جانور درنده  منظورت از آن واالتبار نيكي كه مي-  سقراط

پاره كردن نيست؟ مقصودت  هاي تيز براي دريدن و پاره ها و چنگال دندان
همان ددي نيست كه كاري جز جنايت و كشتار و غارت و شكنجه و همانند 

  كاري ست؟ داند و تنها هنرش ويرانگري و تبه ها نمي اين
انكار اين افتخار درست حدس زدي، و مرا هيچ سر . هموست.  آري-  نيچه
  .نيست
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  منشي؟  كدام افتخار؟ افتخار دد-  سقراط
ها و پاس داشتن و آيين   اين افتخار كه اين نيكان كه در بند رسم-  نيچه
داشتن و سپاس داشتن بودند و نيز از سر همچشمي و رشك به يكديگر،  نگاه

 چنين در ميان همگنان در قيد و بند بودند و در رفتار با همديگر خود را
رفتاري و وفاداري و غرور و دوستي  داري و نازك سرشار از ادب و خويشتن

نهادند، يعني پاي بدان جاي  دادند، چون پاي از جاي خويش بيرون مي نشان مي
غريدند و  گذاشتند كه مرز و بوم بيگانه بود، همچون شيري از بند رسته مي مي

نوران شكاري زنجيرگسيخته را هيچ كم و كاستي جا آنان بي. آغازيدند حمله مي
جا، در وحش بوم، آزاد از تمام قيد و بندهاي اجتماعي، رها از  مانستند و آن مي

تمام تنشي كه در بند ماندن ديرينه در حصار آرامش اجتماعي خود در ايشان 
گشتند و هيوالهاي  گناه ددان شكاري باز مي به بار آورده بود، به وجدان بي

اي كشتار و سوزاندن و   به در آمده از ميدان سلسلهشدند شادفريادي مي
چپاول و تاراج و به زور گادن و شكنجه دادن ددمنشانه؛ سر بريدن و مثله 

هم با چنان سرخوشي و  كردن و شمع آجين كردن و به صالبه كشيدن، آن
آرامش خاطري كه گويي اين همه كاري جز شوخي و شيطنت شاگردان مدرسه 

ي واالتبار  ا تست، و در بيخ و بن تمام اين نژادهاي نژادهپس حق ب. بود نمي
آن دد شكوهمند را كه آزمندانه در پي : توان گرفت جانور شكاري را ناديده نمي

و اين بيخ و بن پنهانش . گشت نمايي و زورگويي و غارت و پيروزي مي قدرت
گشود و دد زنجير شده در درونش  بايست هرچند گاه يكبار سر مي مي
نهاد تا ددمنشي  گذاشت و سر به بيابان مي بايست باز پا بيرون مي مي

اي ديگر را بياغازد و استياليي پيروزمندانه، همراه با چپاول و تاراج  وحشيانه
واالتباران رومي و عرب و آلماني و ژاپني و پهلوانان همري و . بار آورد به

  .اند شتههاي اسكانديناوي همه همين نياز زيستي را دا وايكينگ
كاري را كنار بگذار و رك و راست بگو   پس يكباره مالحظه و پنهان-  سقراط

  .اند  بوده"بربر وحشي"اند، بلكه مشتي   نبوده"نيكان واالتبار شريف"آنان 
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كاري، سرفرازانه  گونه مالحظه و فارغ از هرگونه پنهان  بدون هيچ-  نيچه
اند، و هرجا كه پا  تي بربر بودهگويم كه آري، آن نيكان واالتبار به راس مي

باالتر از آن، حتا . اند  را برجا گذاشته"بربر"اند پشت سر هميشه مفهوم  گشوده
شان نيز هرگز از نشان آگاهي به آن بربريت، و حتا  واالترين فرهنگ

  .فرازي از آن، خالي نبوده گردن
ه اين  وه كه چه زشت و وقيحانه، و چه شريرانه و وحشيانه بود-  سقراط

  !نيكي و واالتباري
  .فطرتان فرومايه آري  براي شما پست-  نيچه

باور اين همه نيكي و واالتباري   و دور باد از ما فرومايگان اخالق-  سقراط
  !ددمنشانه

باكي  بي. توانست كرد هاي كوتاه فكر شما حقيران جز اين آرزو نمي  افق-  نيچه
اماني آشكارشان، به چيزي  سابي و بيح پروا، بي نژادهاي واالتبار نابخرد بي

شان، شادماني  نگرفتن ايمني و تن و زيستن و خور و خواب و خوارشمردن
شان از ويران كردن، از شهوتناكي پيروزي و  ترسناك و سرمستي ژرف

ها همگي، نزد شما قربانيان شكست خورده، و شما سرافكندگان   اين-رحمي بي
 يا "بربر"توانست جز در شمايل  ر، مگر ميي اين چيرگان واالتبا پامال شده

   خود را بنماياند؟"دشمن شرير"
شماري و  پرور را فرومايگان بد مي باوران فرهنگ  تو اخالق-  سقراط
آيا . پنداري خويان ددمنش را كه دشمن فرهنگ بودند واالتباران نيك مي درنده

  اين باژگونه ديدن واقعيت نيست؟ 
از ديد من معناي تمام آن . بين است، نه ديد من باژگونديد تو ديد .  نه-  نيچه
گويي چيزي نيست جز پروراندن جانور خانگي  پروري كه تو مي فرهنگ

و اين . "انسان" از درون دد شكاري نهفته در جان - يعني اخته-فرهيخته
هاي  از اين ديدگاه، تمام آن غريزه. رفت رفت است نه فرهنگ پيش فرهنگ پس

ي واالتبار و تمام  توزي را كه به ياري آن نژادهاي نژاده واكنشگري كين
  بايد ابزارهاي راستين شان را سرانجام خوار كردند و مهار زدند، مي هاي آرمان
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هاي سركوفتگي  و به همين دليل، اين خداوندان غريزه. رفت انگاشت  فرهنگ پس
رفت بشر اند،  جويي، اين فرزندان هرگونه بردگي، همگي نمودگاران پس و انتقام

ي ننگ انسان و انسانيت اند، و بر  راستي، مايه و اين ابزارهاي پادفرهنگي، به
  . و دليلي بر ضدش"فرهنگ پسرفت"ي بدبيني به  روي هم مايه

مدار كه به ادعايت  باور كيش  چرا تو اين چنين از ما فرومايگان اخالق-  سقراط
  ترسي؟ يصفت ايم م فطرت و كرم ناتواناني حقير و پست

درستي  چه بسا شما را به. انگيز ايد و ترسناك راستي دهشت  چون به-  نيچه
ي واالتبار  روا بوده كه از ددان شكاري نهفته در دل تمام نژادهاي نژاده

  .تر از اينان ايد بترسيد و بگريزيد، ولي شما خود هزاربار ترسناك
   چرا؟-  سقراط
گندانيد، و از اين  كشيد و مي به تباهي ميآالييد و   چون نسل بشر را مي-  نيچه

ايد بس  كاري كه شما با بشر كرده. آور انگيز ايد و بيم رو بسابس دهشت
هاي آن واالتباران بوده و  ها و بيدادها و قساوت تر از تمام ستم رحمانه بي

كردند، شما روان ايشان را  پاره و پامال مي هاي مغلوبان را پاره آنان تن. هست
شما از بشر كژ و كوژاني كوتوله و تكيده و ناقص و . ايد پاره و پامال كرده پاره

ايد كه در بستر  ناتوان و نزار و بيمار و زهرنوشيده و از پا درآمده، ساخته
اي جز مرگ  زند و چاره احتضار افتاده و در آغوش مرگ دست و پا مي

تر از اين  چه ترسناكتر از اين؟ و  دالنه رحمي و سفاكي سنگ بي. بار ندارد خفت
سان پيش   كرم"انسان"كه ديگر هيچ چيز ترسناك در انسان باز نمانده، كه 

شود؟ و مگر اين نه سرنوشت آدميان  خزد و گوسپندوار به صف در گله مي مي
ي واپسين و اكنون است؟ و مگر نه اين است آنچه امروز  اين يكي دو هزاره

رنگ و بو  مايه و بي جود حقير و بس مياني بيزاري ما از او ست، از آن مو مايه
ي انسانيت بينگارد و ابلهانه  خاصيت كنوني كه آموخته خود را غايت و قله و بي

   بپندارد؟"انسان واالتر"غرور ورزد و خويشتن را معناي تاريخ و 
  ات به پايان رسيد؟  داستان كنوني-  سقراط
  . آري-  نيچه
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كارانه به كار بردي و چند دروغ   دغل در اين داستان چند تحريف-  سقراط
هايت  ي بزرگ گفتي كه اگر اجازه دهي به اختصار دست اين دروغ كارانه فريب

  .آميزشان را فاش كنم را رو و ماهيت تحريف
  . بفرما-  نيچه

نما را  خويان ددمنش و جانوران تيزچنگال شكاري آدم  اين كه درنده-  سقراط
ولي اين كه از سر نيرنگ او را واالتبار و . تست بنامي، حق مسلم "انسان نيك"

خويي تا  كدام خونخوار درنده. شرمانه است نژاده جا بزني دروغي بس بي
توان نژاده ناميد؟ كدام بربر سفاك  كنون واالتبار بوده؟ كدام گرگ هاري را مي

منش و واالمقام ناميد؟ اينان جز جانوراني هار و  توان بزرگ سنگدلي را مي
خوار نيستند، هممقام ببر و پلنگ و شير و گرگ، و اگر جانوران در  خون
صفتان كه خود را از مهار عقل رهانده  گناه اند، اين گرگ خويي خويش بي درنده
كاراني  گسيخته غرق در جنايت و ستمگري اند، جز تبه بند و بار و لگام و بي
كاري  دغل. ند بودزاد نبوده و نيستند و نخواه فطرت و ديوخوياني اهرمن پست

هاي كور و كر را  نابخشودني تو اين است كه اين جانوران اسير زندان غريزه
زني و از اين زبونان زنجيري ناتواني كه چنان  هاي آزاده جا مي صاحب جان

هاي حيواني خويش كه حتا قدرت  عنصر اند و چنان مقهور غريزه سست
فرماياني نيرومند   قهار و فرمانفرمايي بر خويش را ندارند، قدرقدرتاني فرمان
 .نمايي وامي
  .ست بحث انگيز كه بس جاي چون و چرا دارد  اين نيز قضاوتي-  نيچه

فطرت ناميدي كه  باوران را فرومايگاني پست كه تو اخالق  ديگر اين-  سقراط
توزي و  جويي نداشته و آلوده به سياهي كين كاري و انتقام سرشتي جز تبه

 بپنداري و از ايشان بيزار "بد"در اين كه ايشان را . اند دهاندوزي بو نفرت
تواني با ايشان دشمن باشي و بر ضدشان بكوشي؛  مي. كمال مختاري باشي، به

و همچنين . توز بخواني جو بداني و كين ولي حق نداري آنان را به دروغ انتقام
يشان فطرتي امروزين بشر را به گردن ا كاري و پست حق نداري گناه تبه

  ماجرايي كه تو. هاي واهي متهم كني بيندازي و به دروغ آنان را به اين اتهام
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ي واپسين و  هاي اين يكي دو هزاره هاي خمودگي و پستي آدم ي ريشه  درباره
ي  ريشه. بندي كردي سراپا دروغ است و بويي از حقيقت نبرده امروزين سرهم
ست و  ر چيز ديگريصفتي يا گوسپندسرشتي امروزين بش نزاري و كرم

گرا، بلكه به گردن همان  ستيزان عقل باوران يا غريزه گناهش نه به گردن اخالق
تو ماجرا را وارونه . خوي تست گراي درنده ستيز غريزه گسيختگان عقل لگام

بيدار كردن و از بند رهاندن . حكايت كردي و حقيقت را مزورانه قلب نمودي
ي پرتگاه تباهي كشانده، نه   بشر را به لبهجانور شكاري خفته در نهاد آدمي،

  .مداري باوري و كيش اخالق
  .ست  اين نيز هنري-  نيچه

پردازي  راستي افسانه و تو به. كم و كاست چنين است بي.  آري-  سقراط
همتا، و تخيلي  پردازي شگرف و بي هنرمند و ماهري، با قدرت خيال

انگيز است فلسفه و حكمت و  رشكهمانند كه  و با اين قدرت بي. انگيز تحسين
هايي سرتاپا خيالي، سرشار از ماجراهاي  كني به داستان اخالق را تبديل مي

 تخيلي و در اين ماجراها هر نقشي را كه خوش داري به -انگيز ساختگي هيجان
گونه كه ذهن  دهي، و رويدادها را آن خواهي نسبت مي هر گروهي كه مي

در نتيجه روايتت روايتي بس . كني ت ميآفريند رواي پرورت مي توهم
مايه  بهره و واقعيت در آن بس تنك انگيز و شيرين ولي از حقيقت بس كم هيجان
اش را به ديداري  اگر موافق باشي ادامه. سخن در اين باره فراوان دارم. است

  .مان را پايان دهيم و بدرود گوييم ديگر واگذاريم و گفتگوي كنوني
  .كردار كار پلشت باوران تبه ي اخالق و بدرود بر تو اي زاياننده.  موافقم-  نيچه

هاي  پرداز خيالي تاريخ فلسفه، با داستان  بدرود بر تو اي داستان-  سقراط
 .آميز دروغين توهم



 

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

 جلسه  ي دهم
  

  !...آه! ... آه! ...  آه-  نيچه
داشته؟ چرا چنين  چيست كه چنين از سر افسوس به آه كشيدنت وا-  سقراط

  كشي؟ دردمندانه آه مي
رو كه ديگر ياراي آنم نيست كه اين آه آرزومندانه را  كشم از آن  آه مي-  نيچه

تابي، از سر نايارايي در  آهي از سر بي. آهي از سر واپسين اميدم. فرو دهم
  .ستاند بندد و توانم مي كشيدن باري گران كه راه نفسم مي

ياري  ست كه بارش را نمي ست؟ چي ا تاب نياوردني چيست آنچه تر-  سقراط
  كشيد؟
اين كه . اين كه چيزي كژ و كوژ به سويم فرا خزد. هواي بد.  هواي بد-  نيچه

آشوب  ي رواني كژ و كوژ را ببويم و از گندنايش دچار دل بايد دل و اندرونه مي
  .شوم

  اي روي داده؟ آشوب كننده  مگر چه رخداد دل-  سقراط
  .انگيز  رويدادي دهشتناك و نفرت-  نيچه

  انگيز؟  كدام رويداد دهشتناك نفرت-  سقراط
  . فرو افتادن آدمي به منجالب حقارت-  نيچه

  خواهي بگويي؟  چه مي-  سقراط
بينم   آه و بسابس آه از سر افسوس كه امروز در انسان هيچ چيزي نمي-  نيچه

  رود چنان فرو و فروتر ميكه روي به بزرگي داشته باشد، و اي بسا كه او هم
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چال پستي يا باتالق زبوني فرو بغلتد، و در آن گندنا هر چه   تا سراپا در سياه
تر و  تر و آسوده خوتر و زيرك تر شود، فسوسافسوس، و خوش نرم و نازك

  .گيرتر تر و آسان مايه ميان
  ي بهتر شدنش نيست؟ ها نشانه  مگر اين-  سقراط
 و اين همان سرنوشت -شود  مي"بهتر"ان هرچه  راست است كه انس-  نيچه
از . بخت گرديده ست كه بشر بدان دچار شده و از نفرين شدگان نگون شومي

ها نشسته، عشق به او نيز از ياد رفته، احترام به او  وحشتي كه از انسان در دل
ي گرايش به او سستي گرفته و  و اميد بستن در او فراموش شده، حتا اراده

آشوب كننده  انگيز نيست، بلكه دل ديدار انسان ديگر هراس. ر شدهدچار فتو
دار كه  انسان از ابهت و هيبت تهي شده و به مترسكي ماننده گرديده خنده. است

  .آفريند همراه خنده بيزاري از خويش مي
تر شدنش به كمال انسانيت، يعني اوج   بهتر شدن انسان يعني نزديك-  سقراط

اي، يا  درستي درنيافته حقيقت نيكي را تو به. شرافتگرفتنش به فرازناي 
  .كني اي و انكارش مي دريافته
   حقيقت نيكي چيست؟-  نيچه

  . حقيقت نيكي تعادل است و تعالي-  سقراط
   خاستگاه آن كجاست؟-  نيچه

  . خاستگاه آن عقالنيت است-  سقراط
  . سخت در اشتباهي-  نيچه

   پس خاستگاهش كجاست؟-  سقراط
ها  خواهم به يكي از آن هايي گوناگون دارد كه اينك مي  خاستگاه-چه  ني

  .بپردازم
  . بپرداز-  سقراط
ها پرندگان شكاري بزرگ را خوش  ست اگر بره  چه جاي شگفتي-  نيچه

هاي كوچك را  ندارند؟ چه جاي سرزنش است اگر كه اين پرندگان شكاري بره
   در ميان خود-مان بردگان اند كه در حقيقت ه-بربايند؟ و اگر اين برّگان
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اين پرندگان شكاري شر اند چون دشمن برّگان اند و تنها برّگان " بگويند 
شان را بايد جدي گرفت؟ يا بر   حرف"آزار و آرام اند كه خير اند و نيك بي

شان بايد خرده گرفت؟ و پرندگان شكاري در پاسخ به چنين  سازي آرمان
فت جز آن كه با پوزخندي از سر تمسخر، نگاهي توانند گ اي چه مي سخنان ياوه

هاي خوب  ما از اينان، از اين بره"بر گويندگانش بيندازند و اي بسا بگويند كه 
راستي چه چيز  آيد، و به مان هم مي آيد كه خوش آزار، نه تنها بدمان نمي بي

  "دل؟ تر از گوشت نرم و نازك برّگان خوب نرم خوش
داني؟ آيا موجود نيك در چشم تو   معادل درندگي مي تو چرا نيكي را-  سقراط

  ي شكاري يا دد تيزچنگال ندارد؟ نماي ديگري جز پرنده
 از ديدگاه من نيكي يعني زورمندي، و چشم داشتن از زورمندي كه -  نيچه

ي  خود را زورمند نشان ندهد و فرادستي نخواهد و سروري نجويد و تشنه
ست كه از  معنا  نباشد، همان اندازه بيها دشمنان و هماوردان و پيروزي

  .زوري چشم زورمندي و از ناتواني چشم توانايي داشتن بي
   چرا؟-  سقراط
اي  اي رانش، ذره  چون مگر نه اين است كه هر ذره زور يعني ذره-  نيچه

اي اثرنهش؛ و فراتر از آن، زور چيزي نيست مگر همين راندن و  خواهش، ذره
آيد، تنها به  اي ديگر به نظر مي  و اگر اين داستان به گونهخواستن و اثر نهادن؟

سبب فريب زبان است و خطاي بنيادي عقل كه در پس هر اثر نهادني اثر 
  !بيند اي، و چه نادرست مي اي مي بيند و كننده نهنده

   چرا نادرست؟-  سقراط
قدر كه جدا كردن آذرخش از درخش  گونه و همان  زيرا درست همان-  نيچه

اي به نام آذرخش، نادرست  ست كار كننده كه دومي كنشي آن، و انگاشتن اين
هايش، چنان كه گويي در پس  است، جدا كردن زورمندي نيز از فرانمود

ست كه آزاد است زور در كار آورد يا نياورد،  طرفي زورمندان زيرگستر بي
  .نادرست است

  ست؟چرا نادر: كنم  باز هم پرسشم را تكرار مي-  سقراط
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ي در پس "بود"گونه   چون چنين زيرگستري در كار نيست، و هيچ-  نيچه
 "كردن" را به خطا به دم "كننده". كردن و اثر نهادن و شدن در ميان نيست

به زبان ساده، .  است و بس"كردن"آنچه هست و واقعيت است همانا . اند بسته
ندگان شكاري آزاد نيرومندان آزاد نيستند كه ناتوان باشند، همچنان كه پر

  .نيستند كه بره باشند
 اگر نيرومندان آزاد نباشند كه ناتوان باشند، پس بس بيچاره و زبون -  سقراط

توان  آنان را كه اين اراده ندارند كه خود برگزينند چگونه باشند نمي. و پست اند
ي  آن بيچارگاني را كه مقهور سرنوشت يا غريزه. توانا يا نيرومند ناميد

مندي خويش اند دروغ است قدرقدرت قهار وانمود كردن و نيرومند زور
اي زير مهار خويش داشته باشد كه  ست كه اراده نيرومند حقيقي كسي. ناميدن

  .زور توانا يا ناتوان، زورمند يا بي: خواهد باشد هرگونه مي
 نيرومندي زورمندان تاريخ همانند نيرومندي پرندگان شكاري يا ددان -  نيچه

  .نده استدر
  .ي سروري ي مباهات است، نه فراهم آورنده  و اين نه مايه-  سقراط
  ي مباهات نيست؟  چطور مايه-  نيچه

ي حقيري را كه  آن بيچاره. اش نيست اي به وجود آوردنده  زيرا اراده-  سقراط
ي ناتواني را  آن برده. توان سرور حقيقي خواند اي ندارد جز سروري نمي چاره

 سرنوشت خويش است و به فرمان سرنوشت كور و كر خويش ي كه بنده
ي  پرنده. توان نيرومند راستين دانست گويد نمي زورمند است و زور مي

اش نقشي در  تواند به شكاري بودن خويش مباهات كند زيرا اراده شكاري نمي
توانند خود را  شكاري بودنش نداشته، همچنان كه شير و ببر و پلنگ نيز نمي

هاي حاكم بر خويش  ي غريزه اراده  حقيقي جنگل بنامند زيرا بندگان بيسروران
اي جز  ها ننگ نيست زيرا دد را چاره در ددان و درندگان بندگي غريزه. اند

شان  هاي حيواني بندگي غريزه نيست، ولي هنگامي كه آدميان بندگان غريزه
ين، و نشان گيرند، كارشان بس ننگ شوند و راه و روش ددان در پيش مي مي

  آن بيچارگاني را. شان ي ساالري و سروري پست فطرتي ايشان است، نه نشانه
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خويي، و قادر نيستند راه و رسم  اي ندارند جز زورمندي و درنده  كه چاره
توان واالتبار و نيرومند ناميد؟ و چه نامي  انسانيت در پيش گيرند چگونه مي

كاران ددمنش؟ همانند   و تبهي اين پست فطرتان است جز شريران برازنده
ي مباهات  ايشان نبودن افتخاري بس بزرگ است و از ايشان دوري جستن مايه

  .ست اي انسان آزاده هر راستين
مال شدگان و زور شنيدگان از دلِ فكر   هنگامي كه فروافكندگان و پا-  نيچه
ند شريران بياييد مان"دهند كه  جوي ناتواني يكديگر را به اندرز دل مي انتقام

گويد و  و خوب يعني كسي كه زور نمي. بياييد خوب و شريف باشيم. نباشيم
كند و  پاره نمي تازد و ديگران را پاره رساند و به كسي نمي آزاري به ديگري نمي

دارد و انتقام را به آسمان  جويي را روا نمي در پي تالفي نيست و انتقام
گردد و از  ر است و دنبال شر نميگذارد، كسي كه همانند ما سر به زي وامي

زندگي چندان انتظاري ندارد، همانند ما اهل بردباري و فروتني و دادگري و 
، اگر "ست ها ست، و دوستدار و خواهان انسانيت و برادري تمام انسان دلي نرم

راستي جز اين  طرفانه گوش فرادهيم، به شان با دقت و خونسردي بي به سخنان
زوراني ناتوان ايم و همان بهتر كه دست به  چه كنيم كه بي"نخواهيم شنيد كه 
نه رمق . اي نزنيم، چرا كه توان و ياراي انجامش را نداريم هيچ كار شريرانه

وار لوليدن و  و جز كرم. كردن كاري داريم نه ناي نشان دادن حركتي
 هاي گندنهاد چاه وار به تاريكناي سياه وار در خود كز كردن و سوسك حلزون

  ".آيد اخالق پناه بردن كار ديگري از ما برنمي
گويي از بيچارگي به نيكي روي   شايد برخي از نيكان چنان كه تو مي-  سقراط

دلي و مهرورزي از ايشان بر  خويي و نرم آورده و چون كاري جز نيك
ولي به يقين تمام . آمده، ناچار دل به چنين راه و رسمي سپرده باشند نمي

يستند و بخش بزرگي از ايشان نيكي را از سر اراده برگزيده و نيكان چنين ن
ها  اند، سختي براي رسيدن به آن تالش بسيار كرده و زحمت فراوان كشيده

اند دد درون خويش را رام كنند و به  اند تا توانسته ها چشيده كشيده و مرارت
  .بند كشند و بر دست و پايش زنجير زنند
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  .شناسم ام، نه مي ن نه ديده چنين نيكاني را م-  نيچه
شناسي، و آنچه نيكي  درستي نمي  زيرا تو حقيقت نيكي را به-  سقراط

  .عنصري و ناتواني براي درندگي و ددمنشي پنداري چيزي نيست جز سست مي
هم تو و هم پيروان . مدار از اين گونه نيكان اند باوران كيش  تمام اخالق-  نيچه

تر بگويم، مكارانه  شما نيكي زيركانه يا، درستنيكي . ديروزين و امروزينت
كمال  هاي حقير نيز به ي زيركي همان است كه حشره ترين رده است؛ و اين پست

دارند و هنگام رويارويي با خطرهاي بزرگ و دشمنان قهار خود را مكارانه به 
اي بپندارد و  مانند، تا دشمن ايشان را جنازه حركت مي زنند و بي مردگي مي

شگرد ايشان سر به زيري و فروتني و تسليم و . ري به كارشان نداشته باشدكا
راستي ايشان برترين  و به. ست، درست همچون شگرد نيكان تو رضا

و اخالق باوران تو نيز همچون آن . آموزگاران نيكان و نيكوكاران اند
  هم خودفريبي، هم -كاري بازي و فريب فطرت، از سر نيرنگ هاي پست حشره

 خويش را در زرق و برق فضيلت تسليم و رضا و سكون و انتظار -يگرفريبيد
نمايانند،  پوشانند، و در پس اين نقاب خود را منزه و مهذب و مقدس مي مي

كم و  شان، كاركردشان، واقعيت بي  يعني سرشت- شان زوري چنان كه گويي بي
ست   كوششي كار و-ناپذير وجودشان ناپذير و جدايي ي چاره كاست يگانه

ست خودخواسته و دانسته؛  آزادانه، ارادي، و از سر اختيار و انتخاب؛ چيزي
  .ي قابليت و شايستگي ي تعقل، نشانه ست فكر شده و گزيده كنشي

كاري  كرداران بدبيني و در راست ي آن نيك  چرا به نيكويي خودگزيده-  سقراط
  كني؟ ايشان ترديد مي

از سر . ام كاري نديده و نشنيده گويي و فريب  چون از ايشان جز دروغ-  نيچه
به دليل . كفايتي محض است ناتواني نيك بودن نه تنها شايستگي نيست بلكه بي

ي شكاري شدن، لباس بره بر تن پوشيدن و خود را رام و  ناتواني در پرنده
اينان از سر . ست كاري مكارانه دل و سر به زير نشان دادن نهايت فريب نرم

بخشد،  پايي و خودبرحق پنداري كه هر دروغي را تقدس مي  خويشتني غريزه
  و چه بسا تا كنون. طرف و در گزينش آزاد نياز دارند اي بي"كننده"به ايمان به 
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 - تر بگويم، روان پسندانه  يا مردم-"كننده"ي   بر روي زمين به چيزي به اندازه
تو بر بنيان فريب و دروغ و اين ايمان را نيز همين نيكان . ايمان وجود نداشته

ي مردمان، يعني ناتوانايان و فروافكندگان از هر  اند، تا براي بيشينه بنا كرده
دست، امكان اين خودفريبي واال را فراهم كند كه ناتواني را آزادي بپندارند و 

  .وارشان را شايستگي بينگارند چنين و چنان بودن سوسك
اي در  ترين ريشه  خيالي، بدون كوچكست  تمام آنچه گفتي داستاني-  سقراط

پردازت كه استاد زبردست سرهم بندي كردن  ي ذهن وهم واقعيت، زاده
كه در روايتت از تبارشناسي  و جالب آن. هاي تخيلي پر پيچ و خم است افسانه

تاريخي نيك و بد، هم شريران زورمندت كه ابرمردان آرماني تو اند بيچارگاني 
آيد و   كه كاري جز شرارت و زورمندي از ايشان برنميدرمانده و ناتوان اند
ي خويش؛ هم  ي سروري اند، و گرفتار جبري فراتر از اراده بنديان زندان غريزه

آنان مجبور اند كه پرندگان شكاري . زورت ناتوانان و درماندگان اند نيكان بي
  .آزار باشند باشند و اينان مجبور اند كه برّگان بي

  .ونه است كه گفتي همين گ-  نيچه
كشي و به   با اين حساب تو بشر را از مقام واالي انسانيت به زير مي-  سقراط

كارانه جامعه را جنگلي پر از  تو فريب. افكني ي پست حيوانيت فرو مي ورطه
منش فرادستان  وحشيان گرگ. نمايي ددان و درندگان وحشي و اهلي مي

ست  و اين نمايي. تان منفورتسرشت فرودس آرماني تو اند و اهليان بره
  .ي بشري نهايت ناواقعي از جامعه به

نهايت واقعي تو از جامعه بشري بنگرم خوش   پيش از آنكه به نماي به-  نيچه
  .سازي انسان بر روي زمين بياگاهانم دارم تو را از راز آرمان

  . بياگاهان-  سقراط
توان  تاريك دهشتناك مي اينجا سوراخي هست كه از آن در اين كارگاه -  نيچه

ولي براي . توان پي برد سازي بشري مي نگريست و با اين نگرش به راز آرمان
آيا چنين دلي و سري داري . اين نگريستن بايد دلي قوي و سري نترس داشت

  كه در اين سوراخ فرو نگري؟ 
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  . آري-  سقراط
 نخست ولي پيش از آن دمي درنگ كن، چون بايد.  پس بيا و بنگر-  نيچه
بسيار .... هاي فريبنده خو بگيرد هايت به نور اين بازي دروغين رنگ چشم

  .گذرد خوب، اينك ببين كه آن پايين چه مي
  .بينم  من كه در اين سوراخ جز تاريكي اوهام چيزي نمي-  سقراط
  .شايد صداهايي بشنوي.  گوش فرا ده-  نيچه

  .شنوم ميهاي مجازي چيزي ن ي گنگ خيال  جز همهمه-  سقراط
  .شنوم  پس بگذار من گوش كنم و برايت بگويم چه مي-  نيچه

  .شنوي  بيا و گوش كن و بگو چه مي-  سقراط
. آهان... شود  كمي درنگ كن و ساكت باش تا بشنوم كه چه گفته مي-  نيچه

هاي  ها و زمزمه پچه از هر گوشه و كنار پچ. رسد چيزهاي بسيار به گوشم مي
گويند و صداها را طنيني خوش  ه نظرم دارند دروغ ميب. ناجور بلند است

  .سازند دارند از ناتواني شايستگي مي. اند داده
   ديگر چه؟-  سقراط
سازند و از توسري  قلبي مي  از ناتواني كه پاداشي ندارد، خوش-  نيچه

خوردگي پردلهره، فروتني؛ و از بندگي در پيشگاه آناني كه در دل از ايشان 
افتادگي آدم ناتوان و ترسي كه سراپاي وجودش را فرا .  طاعتنفرت دارند،

اش، اينجا  گرفته، آن بر درگاه ايستادن و انتظار كشيدن اجباري از سر ناچاري
 ناتواني -انتقام. گيرند، مانند صبر و حتا فضيلت هاي زيبا به خود مي نام
ز محبت به سخن ا.  نخواهي، يا چه بسا گناه نادانان بخشودن- شود انتقام مي

  .دشمنان هم در ميان است
   ديگر چه؟-  سقراط
جادوها و  بخت اند، تمام اين وروره شان نگون گمان همگي  بي-  نيچه
ي برگزيدگي از  بختي نشانه گويند كه نگون نشين كه با من مي بازان زاويه نيرنگ

  شايد. درآمدي باشد يا آزموني يا آموزشي سوي آسمان است و چه بسا پيش
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 چيزي كه روزي تالفي كنند و -ها باشد  چيزي باالتر و واالتر از تمام اين هم
  .بابتش پاداشي دهند

   خرواري زر؟-  سقراط
  .بسي بيش از اين.  نه-  نيچه

   پس چي؟-  سقراط
ي خيالي كه نامش  همان سعادت جاودانه.  بابتش سعادت ابدي بپردازند-  نيچه

  .اند راهان نهاده دايت شدن گمكاران و به راه راست ه را آمرزش گنه
   ديگر چه؟-  سقراط
خواهند به من حالي كنند كه نه تنها از قدرتمندان، از خداوندان   مي-  نيچه

ليسي نه  شان را بليسند، و اين تف  از هماناني كه ناچار اند تف-زمين، بهتر اند
يش ها از سر گردن نهادن بر فرمان ك هميشه از سر ترس است كه بيشتر وقت

فرما نهند و  است كه به ايشان فرموده كه بايد گردن به فرمان قدرتمندان فرمان
قيد و شرط امر و نهي ايشان باشند و به راهي بروند كه ايشان به آن  تسليم بي
شان هم از   و نه تنها خودشان از ايشان بهتر اند كه وضع-شان رانند راه مي

شان امروز هم بهتر نباشد، روزي  عالبته، اگر وض. ايشان به مراتب بهتر است
ديگر ! ولي بس است، بس. تر خواهند داشت سامان روزگاري وضعي بهتر و به

سازي را به گمانم بوي گند  اين كارگاه آرمان! چه هواي گندي. تابش را ندارم
ولي دمي ديگر نيز بايد درنگ كنم و دندان صبر بر جگر بگذارم، . دروغ برداشته

ام كه چگونه از دل  كار آن استادان جادوي سياه چيزي نگفتهچون هنوز از شاه
شان در  هيچ به كمال ظرافت. آورند هر سياهي آلوده سپيدي و پاكي بر مي

هاي  بازي ترين شعبده ترين و دروغين ترين و درخشان ترين و عالي باكانه بي
  اي؟ هنرمندانه توجه كرده

  مگر چگونه است؟.  نه-  سقراط
انوران زيرزميني آكنده از انتقام و نفرت، از نفرت و انتقام  اين ج-  نيچه

  .سازند، و عشق و عدالت فضيلت مي
   چگونه؟-  سقراط
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 آنان بر اين باور اند كه نخستين و واپسين و تنها نيكان و دادياران و -  نيچه
 و نام آنچه آرزو دارند -  اين جهان يا آن جهان-دادخواهان راستين جهان اند

گويند از دشمن نفرت ندارند و  مي. نهند  مي"پيروزي داد"تقام كه را نه ان
. باوري به آسمان و روح هستي آفرين آن  است، از بي"بيداد"شان از  نفرت
گويند ايمان و اميدشان نه به انتقام، كه به پيروزي عدالت آسماني بر زمين  مي

گويند آنچه بر  مي. است، به پيروزي روح دادگر هستي بر ناباوران به آن است
 "شان در محبت برادران"شان در نفرت كه  روي زمين دوست دارند نه برادران

داني  هيچ مي. "تمام نيكان و دادگران روي زمين"ي خودشان  است؛ يا به گفته
ست چه  هاي زندگي ي آسايش خاطرشان در برابر تمام رنج كه بر آنچه مايه

ي آينده را چه   نويد داده شدهي خيال سعادت اند؟ و آن رژه نامي نهاده
  اند؟ ناميده

  اند؟  چه ناميده-  سقراط
، روز روشن شدن حقيقت، روز رستخيز عدالت "روز داوري" نامش را -  نيچه
ي ايشان، روز پادشاهي و حكمراني و داوري  اند؛ روز پادشاهي آينده نهاده

  .روح آسمان
   و آن روز كي فرا خواهد رسيد؟-  سقراط
  .اي اي پس از هزاره اي پس از هزاره زاره ه-  نيچه

   و تا فرا رسيدن آن روز چه بايد كرد؟-  سقراط
 تا فرا رسيدن آن روز بايد با ايمان، با محبت، با اميد، و با شكيبايي و -  نيچه

  .زيري سر كرد دلي و سربه فروتني، با تسليم و رضا، با نرم
   و ديگر چه؟-  سقراط
  !بس!  بس است-  نيچه

تر از روياپروري تست، نه بس   روياپروري ايشان نه بس خيالي-سقراط  
  .انگيزتر از آن خيال
   مقصودت چيست؟-  نيچه
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اي، آنان در  ها آرمان خويش پرورده  تو در پرورشگاه غريزه-  سقراط
ست  آرمان تو رسيدن رستخيزي. اند شان آرمان خود پرورانده پرورشگاه ايمان

خيزد و سوار  ها برمي ها و هزاره ات از خواب گران سده كه در آن ابرمرد كذايي
ها، سرمست  ها و شهوت ي غريزه گسيخته بر توسن تيزپا و سركش و لگام

درد و  تازد و ددمنشانه مي ي قدرت و قهر و غرور، وحشيانه پيش مي باده
آرمان . تر شود آشامد تا سرمست ريزد و خون مي كند و خون مي پاره مي پاره

ست كه در آن حقيقت و عدالت بر مسند داوري  يز رسيدن روز رستخيزيآنان ن
ها را  ها را كيفر و نيكي نشيند و بر مبناي قدرتي كه ريشه در عقالنيت دارد بدي

ي  ها دو آرمان متقابل اند در برابر يكديگر كه هر كدام زاده اين. پاداش دهد
زومندي ناتوان و پردازي اند و در هريك آر اي آرزوپروري و خيال گونه

هاي  ناپذير خويش را پرورانده و داستان درمانده و مفلوك كمال آمال دسترس
  .انگيزي از روياهاي شيرين خود گنجانده خيال
 تو واقعيت ابرمرد مرا كه از جنس پوست و گوشت و استخوان است و -  نيچه

ست و اگر هاي استوار در راه ا رگ و ريشه و خون دارد، ابرمرد مرا كه با گام
آيد نه براي  شنوي، و مي هاي بلندش را مي به دقت گوش فرادهي صداي گام

آنكه داوري كند بلكه براي آنكه با تمام قدرتش هرگونه داوري را از بيخ و بن 
داني و هر دو را  براندازد، با روياي روز داوري فرومايگان ناتوان همسنگ مي

  راني؟ به يك چوب مي
هاي ظاهري هر دو داراي يك ريشه و بنياد  ا تمام تفاوتچون ب.  آري-  سقراط

  .اند
   داراي كدام ريشه و بنياد اند؟-  نيچه

توانند عدالت را بر زمين  آنان كه نمي.  هر دو ريشه در ناتواني دارند-  سقراط
پرورانند و  حكمفرما كنند آرزويش را به صورت روياي روز داوري در سر مي

تو نيز كه از ناتواناني و از . آفرينند آرمان و ايمان مياز اين رويا براي خويش 
اي، و تهي از توانايي كافي براي  بهره نيروي زيستن و پويش و اراده بي

  هاي حيواني، و فاقد قدرت الزم براي دريدن و راني و پيروي از غريزه شهوت
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را به ي ناكام مانده  پاره كردن، تمام اين آرزوهاي برنيامده  جر دادن و پاره
پروراني و از اين روياهاي به حقيقت ناپيوسته  صورت ظهور ابرمرد در سر مي
  .آفريني براي خويش آرمان و ايمان مي

  گويي؟ ي ايمان و محبت و اميدشان چه مي  درباره-  نيچه
   ايمان به چه؟ محبت به چه؟ اميد به چه؟-  سقراط
هان آن اند كه روزي آخر اين ناتوانان نيز خوا.  به روز توانايي-  نيچه

بايد  روزي روزگاري مي. شكي در اين نيست. روزگاري ايشان نيز توانا شوند
  . ايشان نيز فرا رسد"پادشاهي"

  .شان است  چنين اميد و آرزويي حق مسلم-  سقراط
. گويند كه در پي محبت و عطوفت و شفقت اند  ولي ايشان دروغ مي-  نيچه

جويي  آنان در پي نفرت و انتقام! شرمانه يگويند و بس ب گستاخانه دروغ مي
و تمام . ست جويي توزي و انتقام شان روز كين"روز داوري". سفاكانه اند

، ايشان "روز داوري"شان آلوده به گند اين تمناست كه در  آرزوها و روياهاي
، كيفر دوزخيان را به چشم خود ببينند تا "آمرزيدگان پادشاهي آسماني اند"كه 

داني كه آنان در روياهاي  هيچ مي. شان كامل شود آمرزيدگيشادكامي 
 در سر "روز داوري"ي  بينند و چه آرزوها درباره ي خويش چه مي بيمارگونه

داني كه خوش دارند كه در آن روز بر چه چيز آفرين  پرورانند؟ هيچ مي مي
 به بگويند، بر چه چيز پوزخند بزنند، از كدام منظره لذت ببرند، و كدام چيز

  وجدشان بياورد؟
  .بگو تا بدانم.  نه-  سقراط
توزي و  ي آن روز لبريز است از نفرت و كين  روياي آنان درباره-  نيچه
  .دلي جويي و سنگ انتقام

  تر بگو تا بدانم چه رويايي در سر مي پرورانند؟  روشن-  سقراط
ل كه  اين رويا را كه در آن روز داوري واپسين تمام شاهان پرجال-  نيچه

كردند، همراه با  ها با بوق و كرنا فرياد مي شان را رو به آسمان نزول اجالل
  شان در دودناكي دوزخ از درد فرياد كنند و زوزه كشند، و نيز ايزدان
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اند، و آن فرمانروايان و  شان بوده شان آناني را كه شاهد جاه و جالل  همراه
هاي سهمگين  ند؛ در آتشپنداشت حكمرانان كه خود را در مقام ايزدان مي

بسوزند و ضجه زنند، در آن روز كه عمر جهان سر آمده، و تمام آنچه 
انگيزترين  سوزد و ايشان هيجان ي آتش مي اند، در تنوره ها حاصل كرده انسان

سوزي تمام جهان و تمام تاريخ را با شادماني و  ترين آتش دهنده و تسكين
شان خنك  جويي دل رد و از اين انتقامپايان تماشا خواهند ك شور و نشاط بي

شان، براي نخستين و واپسين بار، فرو خواهد  جويي خواهد شد و عطش انتقام
  .نشست
 پس به گمان تو فرودستان، در اين رويا، آرزوي فرادستي در سر -  سقراط

  پرورانند و ناتوانان آرزوي قدرت و قهاريت؟ مي
 و " بد-خوب"ي  ش رويارو نهادهو كالم آخر اين كه دو ارز.  آري-  نيچه

، در كشاكشي ترسناك و ديرپا، هزاران سال است كه بر روي " شر-خير"
گمان  زمين با يكديگر در جنگ اند؛ و اگرچه در هريك، قطب دوم بي

ست كه بر قطب اول برتري يافته، باز هنوز جاهايي هست كه در آن  ديرزماني
توان گفت  مي. نجامي نهايي نرسيدهاين درگيري هنوز در جريان است و به سرا

تر  سان هرچه ژرف كه كار اين جنگ و ستيز پيوسته باال و باالتر گرفته و بدين
چون و چرا از يك طبع  تر، آنچنان كه امروز چه بسا نشاني بي شده و معنوي

توان يافت كه بدين معنا دوپاره نشده و به  تر، نمي واالتر، از يك طبع معنوي
  .كارزار اين دو پادنهاد نباشدراستي ميدان 

 كدام است و " بد-نيك" با اين حساب خواست تو در رويارويي با -  سقراط
خواهي با اين دو غول بزرگ دنياي اخالق چه كني و چه باليي بر سر اين  مي

  زاد آوري؟  اهرمن-دو فرشته ي ايزدتبار
م است و عزم  بايد تا كنون بر تو روشن شده باشد كه خواست من كدا-  نيچه

  .كدام كار كارستاني دارم
   عزم كدام كار كارستان داري؟-  سقراط
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 " شر-خير" عزم فرو شكستن هرگونه بتي، به ويژه دو بت ميان تهي -  نيچه
را دارم و پا نهادن بر آن دو و قرار گرفتن بر فراسوي هر دو، فراسوي خير و 

  .شر، كه دست كم معناي آن نه فراسوي نيك و بد است
   مگر تفاوتي ميان خير و شر با نيك و بد وجود دارد؟-  سقراط
  .تفاوتي ظريف ولي بنيادين.  آري-  نيچه

   چه تفاوتي؟-  سقراط
گيرند، ولي خير و شر   نيك و بد در مرزهاي زميني اخالق قرار مي-  نيچه

شوند و چون بخاري ابرگون يا مهي كدر و دودآگين  چون دود تصعيد مي
پوشانند و سرچشمه ي   آرمان و ايمان و آيين و كيش را ميسراسر آسمان

  .گردند فريبنده مي ها و خيال هاي وهم
  پروري؟ ي اين مه دروغين چه آرزويي در سر مي  و تو درباره-  سقراط
شان   آرزوي به گور سپردن آن دو و رهانيدن گريبان انسان از دست-  نيچه

گناهي  هاي بي داوري حيواني غريزهرا دارم، آرزوي سپردن جهان و انسان به 
كنند و مرزهاي  كه نيك و بد را براي آدمي تعريفي دقيق و زميني و واقعي مي

  .نمايند شان را به روشني تعيين مي حقيقي
ها به كلي با برداشت تو متفاوت و حتا   برداشت من از اين مفهوم-  سقراط

  .متقابل است
   برداشت تو چيست؟-  نيچه

ست، يعني آنچه انسان را به تعادل با   نظر من خير جوهر نيكي از-  سقراط
رساند؛ و بين او و خودش و ديگران  خويش و با ديگران، با طبيعت و جهان، مي

پس هر آنچه سالمت جسم و جان و روح انسان . كند صلح و آشتي برقرار مي
و از را هرچه بيشتر فراهم كند، او را از نظر جسمي و فكري توازن و تناسب 

تر  جانبه نظر روحي تعالي و تكامل بخشد و در جهان داد را هرچه بيشتر و همه
تري بين اركان زميني و آسماني زندگي به  برقرار كند، و هماهنگي گسترده

  .شود وجود آورد؛ خير است و هركنشي در اين راستا كنش نيك ناميده مي
   و شر؟-  نيچه
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هاي نيك  راستايي متقابل با كنشهايي ست كه در   شر جوهر كنش-  سقراط
كاهند، و در جهان آشفتگي  برند يا از آن مي گيرند و نيكي را از بين مي قرار مي

كنند، توازن و تناسب زندگي را  و هرج و مرج و بيداد و ناهماهنگي ايجاد مي
كنند، به تكامل و تعالي روحي و فكري  دهند، هماهنگي را نابود مي كاهش مي
  . كنند ند و بشر را دچار پستي و فرومايگي و بندگي ميرسان آسيب مي

 پس ديدگاه تو به من نزديك است و نظرهاي ما تفاوت چنداني با هم -  نيچه
  .ندارند

   چطور؟-  سقراط
داني كه بشر را گرفتار پستي و   تو نيز چون من بد را آن چيزي مي-  نيچه

  .باوريكند، و از اين نظر با من هم فرومايگي و بندگي مي
 ولي تعريف من از پستي و فرومايگي و بندگي با تعريف تو تفاوت -  سقراط

 - فرودست، و آزاده-بندي فرادست به بيان ديگر، من تقسيم. بنيادي دارد
اي به كلي متفاوت  وجه قبول ندارم و بشر را به گونه ي تو را به هيچ برده

  .كنم بندي مي تقسيم
  كني؟ بندي مي  چگونه تقسيم-  نيچه

دانم به  بندي خويش بپردازم الزم مي  پيش از آن كه به تقسيم-  سقراط
بندي تو بيان كنم و  ي تقسيم اختصار، نظر انتقادي خويش را درباره

  .اش را نشان دهم نادرستي
  . بيان كن و نشان ده-  نيچه

ي   تو آدميان را به فرادستان و فرودستان تقسيم كرده و دسته-  سقراط
ي دوم را فرومايگان  سروران و ساالران قدرتمند ناميده و دستهنخست را 

ي نخست آزادگان  بندي، دسته بنابر اين تقسيم. اي فطرت نام نهاده حقير و پست
ي  ي نخست نيكان و زيبايان و وااليان و دسته ي دوم بندگان، دسته و دسته

 از وري و تو حق زيستن و حق بهره. دوم بدان و زشتان و زبونان اند
هاي زندگي و حق داوري و ارزيابي و ارج نهي و حق تعيين بد و نيك، و  موهبت

  درست و نادرست، و شايست و ناشايست، و حق فرماندهي و حكمراني، همه و
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بهره از هرگونه  ي دوم را بي داني و دسته ي نخست مي  همه را از آن دسته
شان  ت و بد و خوبشان را نادرس خواني؛ و داوري حقي، حتا حق زيستن، مي

  درست است؟. كني را باطل و همه چيزشان را ناشايست و ناحق ارزيابي مي
  .درست است.  آري-  نيچه

بندي تو از بيخ و بن نادرست و فاقد هر گونه   ولي به گمان من تقسيم-  سقراط
  .ست حقيقت و حقانيتي

مان تو بندي درست كه داراي حقيقت و حقانيت است به گ  پس تقسيم-  نيچه
  كدام است؟
بندي آدميان به آزادگان وارسته و بندگان  بندي درست تقسيم  تقسيم-  سقراط

  .بربسته است
  !بندي من است  اين كه همان تقسيم-  نيچه

بندي تو متفاوت و  بندي به كلي با تقسيم اين تقسيم. اشتباه نكن.  نه-  سقراط
  .روياروي آن است

   از چه جهت؟-  نيچه
ز اين جهت كه تعريف من از آزادگان و بندگان با تعريف تو به كلي  ا-  سقراط

  .متفاوت است
 آزادگان و بندگان تو كيستند؟ آنان را به من بشناسان تا بدانم كيان -  نيچه

  .اند
هايند، تمام آناني كه  ها و شهوت ي غريزه  تمام آناني كه بربسته-  سقراط

خواهي اند، تمام افسارگسيختگاني  كامجويي و  طلبي و سلطه ي ارباب قدرت برده
ي فرماندهي عقالنيت و وجدان و اخالق رهانده و مهار  كه خود را از حوزه

اند، تمام تشنگان سروري و ساالري و مهي به هر قيمتي و به  انسانيت گسسته
مهم هم . قيمت هر جنايت و دنائت و خيانتي، از ديدگاه من بندگان بربسته اند

مند از  كه تا چه اندازه بهره روز بر مسند قدرت اند يا نه و ايننيست كه آيا ام
  .قدرت اند، كم يا زياد
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مندي آدميان از قدرت   چطور مهم نيست؟ اصل مساله همين ميزان بهره-  نيچه
اين ميزان است كه فرادستان توانمند را از فرودستان ناتوان جدا و . است
  .كند شان مرز ايجاد مي بين

دوام  قدرت سيالي لغزان و ناپايدار و بي. تباه تو در همين است اش-  سقراط
هركس از اين سيال دود . ست ، و فردا از آن ديگري امروز از آن كسي. است

اش از آن كم است و بايد  كند كه بهره اي دارد و هركس فكر مي شكل بهره
ي شود، عطشش برا وري بشر از آن بيشتر  بيشتر باشد، و هرچه ميزان بهره

ست كه  شود و اين عطشي تر، شديدتر مي قدرتمنديِ بيشتر و خودكامگيِ افزون
باري  نشيند و تشنگان خويش را دچار چنان استسقاي مرگ هرگز فرو نمي

قدرت . طلب است قدرت فزوني. كند كه سرانجامي جز نابودي ندارند مي
ها  و اين. تناپذير اس خوار و سيري قدرت فروبلعنده و جهان. خواه است تماميت
ها هستند كه  همين عارضه. طلبي اند ناپذير قدرت هاي اجتناب عارضه

جويي، بدخواهي، شرارت، نفرت، پستي و زشتي  توزي، ستيزه ي كين سرچشمه
ست، در نتيجه بدي كه  طلبي بنياد رذالت و خباثت قدرت. و پلشتي و تباهي اند

  .يان گرفتهطلبي بنا شده و از آن بن همان بيداد است بر قدرت
بندي تو در  مندان در تقسيم خواهان و قدرت جويان و قدرت  و قدرت-  نيچه

كدامين جايگاه قرار دارند و كيان اند؟ آزادگان وارسته يا بندگان بربسته؟ 
  فرادستان واالتبار يا فرودستان فرومايه؟

  .فرودستان فرومايه.  بندگان بربسته-  سقراط
   چرا؟-  نيچه

ي قدرت بيشتر اند و   آنان هرقدر هم قدرتمند باشند باز تشنه زيرا-  سقراط
كند و به غرقاب  ي قدرت مي ناپذير ايشان را اسير و بنده همين تشنگي كاستي

ي مهلك انحطاط فرو  كند و به ورطه پستي و پرتگاه فرومايگي پرتاب مي
اني كه سازد، بردگ افكند و از آنان فرودستاني فرومايه و بردگاني زبون مي مي
بايد بداني كه . خواه خويش اند جو و فزوني هاي كام ي قدرت و اسير غريزه بنده

  .ي قدرت دو تا دوقطبي قابل توجه است در رابطه



 247  دهمي  جلسه

  ها؟  كدام دوقطبي-  نيچه
در اين دوقطبي هرجانوري در برابر جانور .  گرگ- يكي دوقطبي بره-  سقراط
در اين . تر از خود بره است  درندهتر از خود گرگ و در برابر جانور كُندچنگال

درد، حال آنكه چون  دوقطبي گربه در برابر موش شير است و شكمش را مي
يعني . گردد شود و شكمش دريده مي گيرد موش مي در مقابل پلنگ قرار مي

كه در برابر  آن. اي ست ناتواني و توانايي نسبي و فرومايگي و فرادستي مقايسه
گيرد چون از او تواناتر است، در رويارويي با او   ميتر از خود قرار ناتوان

گويد و بر او سوار  ي نابرابر قدرت به او زور مي نمايد؛ و در رابطه قدرتمند مي
سازد؛  مال و زبون مي كند، و او را پا شود و با او جبارانه و قهارانه رفتار مي مي

شود و گرفتار  ال ميم تر از خود پا حال آنكه همين قدرتمند در برابر قدرتمند
  . گردد فرومايگي و زبوني مي

   دوقطبي ديگر كدام است؟-  نيچه
در اين دوقطبي دو قدرتمند همتراز در برابر .  گرگ- دوقطبي گرگ-  سقراط

ي قدرت بيشتر اند و هيچ قدرتمندي  گيرند و چون هر دو تشنه هم قرار مي
زير سايه كشيدن ديگري چشم ديدن قدرتمند ديگري را ندارد، هر يك براي به 

كند و به  چيني پيشه مي جويي و دسيسه و تسليم قدرت خويش ساختنش ستيزه
كاري تا مكاري و تزوير و از  گويي و فريب هر رذيلت و شرارتي، از دروغ

زند تا با استفاده از تمام ابزارهاي زورمدار و  خيانت تا دنائت، دست مي
جويي  در اين ستيزه.  خويش كندتزويرمدار ديگري را شكست دهد و مقهور

فاتحي وجود ندارد، و غالب و مغلوب هر دو گرفتار زبوني و فرومايگي 
  .آيند شوند و از پاي درمي مي

   چرا هر دو؟-  نيچه
هم ابزارهاي زورمدار، هم . ساز اند  زيرا تمام ابزارهاي اين نبرد برده-  سقراط

يابي بدون ستيزه و  ورم كه قدرتبه همين دليل بر اين با. ابزارهاي تزويرمدار
  دسيسه امكان ندارد، جنگ قدرت هم جنگي بدون فاتح است و هر دو طرفش
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 مغلوب حقيقي اند، زيرا ستيزه و دسيسه هر دو آدم را از انسانيت دور و به 
  .خويي يعني شكست انسانيت كند، و نزديكي به درنده خويي نزديك مي درنده
ي ناتواني انسان و اسباب شكست  تو قدرت را مايه پس با اين استدالل -  نيچه

  داني؟ اش مي و خواري
زيرا قدرت زنجيري بي سر و ته است و در اين زنجير هر فرد .  آري-  سقراط

اي ديگر  اي و باالي حلقه ها كه در زير حلقه ست از حلقه اي و گروه و ملتي حلقه
ر جاي دارند كه نسبت به هاي باالتر صاحبان قدرت بيشت قرار دارد، و در حلقه

هاي فروتر صاحبان  شوند، و در حلقه هاي زير خود فرادست شمرده مي حلقه
هاي باالي خود فرودست شمرده  قدرت كمتر جاي دارند كه نسبت به حلقه

اي در تالش براي قدرتمندتر شدن بايد با  در اين زنجير هر حلقه. شوند مي
هاي زير خود   نشدن بايد با حلقهتر هاي فراتر از خود و براي ضعيف حلقه

در نتيجه تمام تالش و . بجنگد يا با دسيسه و حيله موقعيت خود را برتر كند
گذرد؛  هاي اين زنجير، در تمام عمر، به ستيزه و دسيسه مي تقال و تكاپوي حلقه

هاي زنجير را از خوي انساني  چيني مداوم حلقه جويي و دسيسه و اين ستيزه
كند؛ و نتيجه چيزي نيست جز نابودي انسانيت  دي نزديك ميدور و به خوي د

  .و حاكميت  ددمنشي
  !پردازي چه ذهن وهم!  چه نماي دهشتناكي-  نيچه

 نمايي كه من پيش چشمان تو به نمايش گذاشتم هرگز از نماهايي كه -  سقراط
ذهن من نيز . تر نبوده و نيست اي دهشتناك تو پيش چشمان بشريت وانموده

  .پردازتر نيست از ذهن تو وهمهرگز 
  .حال به توصيف آزادگان وارسته بپرداز.  گيريم كه چنين باشد-  نيچه

اند و   آزادگان وارسته كه تاكنون بر زمين اقليتي ناچيز بيش نبوده-  سقراط
هنوز دوران ظهور فراگيرشان فرانرسيده، گروهي از ممتازان نخبه و فرهيخته 

خارج اند و خود را از اين زنجير دست و پا گير ي قدرت  اند كه از زنجيره
ي خويش را به عقل و وجدان و  آفرين رهانيده و مهار اختيار و اراده تباهي

  .پرور اند جو و اخالق كمال اخالق انساني سپرده و پيرو عقالنيت فضيلت
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انگيز است حال  و غبطه! شان خوشا به سعادت! بخت مردماني  چه نيك-  نيچه
  !شان خوش

هاي كور و كر حيواني  بختاني سعادتمند اند كه از بند غريزه  آنان نيك-  سقراط
برسر و فرمانبر  ي خاك ي قدرت وارسته اند، و بنده رهيده و از چرخه

سرشت اند كه خودخواهي و  آنان آزادگاني فرخ. هاي پست و پليد نيستند شهوت
.  دورشان نگردانيدهشان نكرده و از راه حقيقت و عدالت راه طلبي گم زياده

دهد و چشم  شان نمي انداز فريب هاي غلط هاي فريبنده و وهم سراب حس
چيز  آنان فضيلتمنداني اند كه جز به كمال و تعالي به هيچ. بندد خردشان را نمي

رنج . هاست شان در راه بهروزي تمام انسان بندند، و تمام تالش ديگر دل نمي
شان  دردهاي بشري روح. شان است  شاديها رنج ايشان و شادي آنان انسان

. شود ي آرامش خاطرشان مي هاي انساني مايه كند و راحت را دردمند مي
زندگي براي ايشان مفهومي جز ياري رساندن به ديگران در راستاي كاستن از 

ها و كمك كردن به خود و ديگران  باري شادي ها و افزودن بر سبك بار رنج
هاي وااليي و وارستگي  بلنداي كمال انساني و قلهبراي اوج گرفتن به سوي 

  .ندارد
   آرمان اين آزادگان تو چيست؟-  نيچه

شان آزادي، برقراري داد در جهان، به قدرت رساندن خرد و   آرمان-  سقراط
ها در حقوق  حاكم گرداندن عقالنيت بر زمين، ايجاد برابري بين انسان

آموختن، حق آگاهيدن و حق زيستن، حق شهروندي، حق : ست بنيادي
آگاهانيدن، حق پرورش انساني يافتن، حق پيشرفت كردن، حق به كمال 

شان برخورداري از تمام اين  آرمان. رسيدن، حق آزاد بودن و آزاد زيستن
ها بدون توجه به جنس و سن و رنگ پوست و نژاد و  ها براي تمام انسان حق

  .ست زادگيشان آ آرمان. تبار و آيين و كيش و باور است
  . ولي من براي آزادي تعريف ديگري دارم-  نيچه

   تعريف تو از آزادي چيست؟-  سقراط
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گويي كردار خويش بودن، يعني   به باور من آزادي يعني خواهان پاسخ-  نيچه
اعتناتر شدن به  كند، يعني بي اي كه ما را از يكديگر جدا مي داشت فاصله نگاه

تا نسبت به زندگي، يعني آمادگي براي دستي، ح سختي و دشواري و تهي
آزادي .  از جمله قرباني كردن خويش-قرباني كردن مردم در راه آرمان خويش

ها، از  ي شاد از جنگ و پيروزي بر ديگر غريزه هاي مردانه يعني سروري غريزه
انسان آزاد گشته، و چه بسا باالتر از .  طلب"بختي خوش"هاي  جمله بر غريزه
حالي حقيري را كه فرودستان و سوداگران سودجو   گشته، خوشآن، جان آزاد

جويان،  دوستان و تعالي ها و انسان ها و دموكرات و ماده گاوان شيرده و ليبرال
  .راند زند و پس مي بينند، با تيپا مي در خواب خوش رخوت مي

  ي چيست؟ پرورده  آزادي مورد نظر تو دست-  سقراط
  .ي جنگ پرورده  دست-  نيچه

  ؟! جنگ-  سقراط
گر  انسان آزاد ستيزه. جو آور است و رزم انسان آزاد جنگ.  آري، جنگ-  نيچه

ي جان آزاد  جنگ پرورنده. آورد است و آزادي خويش را با نبرد به دست مي
  .اوست

  ست يا مطلق؟ اش نسبي  آيا آزادي-  سقراط
  .ست  مانند هر چيز ديگر جهان ما نسبي-  نيچه

ها را  ها و ملت توان اندازه گرفت؟ آزادي آدم ا چگونه مي و آن ر-  سقراط
  توان سنجيد؟ چگونه مي

با كوششي كه براي . بايد شد  با ميزان مقاومتي كه بر آن چيره مي-  نيچه
بايد  جا مي ترين نوع انسان آزاد را آن عالي. بايد به خرج داد باالدست ماندن مي

چند گام دور از . ومت چيره شدبايد بر باالترين مقا جست كه همواره مي
  .ست ي بدبختي بندگي بختي جباريت همانا آستانه خوش

   بندگي؟-  سقراط
جا  شناسي درست، اگر اين ست از نظر روان اي  آري، و اين نكته-  نيچه

  رحم هولناكي بفهميم كه براي هاي بي  را به معناي آن غريزه"جباران"
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اين نكته از . طلبند درت و انضباط را ميي ق  رويارويي با خويش باالترين درجه
هايي كه به  آن ملت. اي در تاريخ بزنيم نظر سياسي نيز درست است، اگر پرسه

ارزيدند، هرگز از راه بر پا كردن نهادهاي ليبرال و  چيزي ارزيدند كه مي
. جا رسيدند خواهي از نوع آرمان آزادگان تو نبود كه به آن بنيادهاي آزادي

چنان  ي احترام و ستايش، آن ود كه از آنان چيزي ساخت شايستهخطر بزرگ ب
هاي خود، با جنگ افزارهاي  هاي كار خود، فضيلت خطري كه ما را با چاره

 كه ما را وامي دارد تا - كند حمله و دفاع خود، و سرانجام با جان خود آشنا مي
 آزادي نيرومند باشيم، و از راه نيرومند بودن آزاد باشيم و براي گسترش

خويش بجنگيم و قدرتمندتر شويم و دشمنان آزادي خويش را تسليم و اسير و 
  .صفت سازيم فطرت و بنده ي خويش سازيم و از ايشان ناتواناني پست برده

  !ست راه تو براي رسيدن به آزادي  راه دهشتناكي-  سقراط
اك است رو كه زيستن دهشتن ست، از آن راستي هم كه راه دهشتناكي  به-  نيچه

براي انساني زيستن بايد آزاد بود و براي آزاد . و آزادي جوهر زيستن است
چون و چراي نيرو اين  هاي بي و نخستين اصل از اصل. بودن بايد نيرومند بود

اين اصلي . تا به نيرو نيازمند نباشي هرگز نيرومند نخواهي شد: است
خانه هاي پرورش انسان  ست كه بنيان آزادي بر اوست، و در تمام گرم بنيادي

نيرومند، پرورش نيرومندترين نوع انسان كه تا كنون بوده، در ميان 
فهميدند كه من  ساالر، آزادي را درست به همين معنايي مي هاي مهان باهمستان

خواهي، كه بايد آن را با  چيزي كه هم داري هم نداري، كه آن را مي: فهمم مي
  . خويش سازيچنگ و دندان به چنگ آوري و از آن

فهمم، به مفهومي كه مقابل   ولي من آزادي را به مفهوم ديگري مي-  سقراط
  .فهمي ست كه تو از آن مي مفهومي
  فهمي؟  به چه مفهومي مي-  نيچه

جز تنها  ي دروغيني به  قدرت رهايي از قيد و بند هر قدرت فريبنده-  سقراط
دانم  و آزاده را كسي مي. قدرت عقل، وجدان و اخالق: هاي راستين جهان قدرت

  ي تمام  كه قادر است زنجير اسير كننده و خوار گرداننده و تباه سازنده
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هاي دروغين را برگسلد و وجود حقيقي خويش را از قيد و بند اين  قدرت
زنجيرها برهاند، و تنها و تنها از عقل و وجدان خويش قدرت بگيرد، قدرتي كه 

  .قدرت وارستگي: نده استيگانه قدرت رهاننده و آزاد ساز
ترين قدرت جهان است و  نامي دروغين  آنچه تو قدرت راستينش مي-  نيچه
بهرگي از  ي تو كرمي حقير يا سوسكي زبون بيش نيست، كه به دليل بي آزاده

طلبي،  هاي كامراني و قدرت  قدرت پيروي از غريزه- هرگونه قدرت حقيقي جهان
ورگويي، و قدرت ساالري و سروري و فرمايي و ز قدرت حكمراني و فرمان

سازد و آرمانش را كه بوي گند ناتواني و   از عطش قدرت آرمان مي-مهتري
نهد و آن را در پس نقاب  دهد آرمان وارستگي و آزادگي نام مي زبوني مي

  .كند دوستي پنهان مي خواهي و وااليي ي تعالي فريبنده
دمنش بيش نيست كه آنچه قدرت اي د  ابرمرد قدرتمند تو نيز درنده-  سقراط

انگارد  پندارد چيزي نيست جز بندگي قدرت، و آنچه سروري خويش مي مي
  .چيزي نيست جز فرومايگي

درست . ي تو فرا نرسيده ي وارسته  انگار گفتي هنوز زمان زايش آزاده-  نيچه
  شنيدم؟
فرا گونه كه هنوز زمان زايش ابرمرد قدرتمند تو  درست همان.  آري-  سقراط
  .نرسيده
  رسد؟ توانم بپرسم كه زمان زايشش چه هنگام فرا مي  مي-  نيچه

  .آنگاه فرا خواهد رسيد كه ابرمرد تو بميرد.  آري-  سقراط
تا بر زمين زندگي . ؟ ابرمرد من فناناپذير است! منظورت چيست-  نيچه
  .ست او نخواهد مرد باقي

مرد تو عمري كوتاه خواهد ابر.  هرگز به چنين رويايي دل خوش نكن-  سقراط
داشت و در اثر جنگ و ستيز با همنوعان خويش كه همگي خواهان قدرت مطلق 

سرعت ناتوان  طلب اند، به خواه و برتري و قهاريت كامل اند، و همگي تماميت
ي قدرت ننشسته سرنگون  خواهد شد و از پا در خواهد آمد و هنوز بر اريكه

   آنگاه كه بشر پوچي سراب قدرت را باو. خواهد شد و نابود خواهد گشت
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هاي خويش ببيند و ناتواني مدعيان قدرت مطلق، و پستي مدعيان   چشم
سروري، و فرومايگي مدعيان فرادستي را با معيار خرد خويش بسنجد و به 

هاي دروغين پي ببرد، و آنگاه كه بشر دل به عقالنيت و وجدان  حقارت قدرت
بيني و خردمندي و فرهيختگي  گاهي و روشنبسپرد و به آن درجه از خودآ

برسد كه به مفهوم وجود خويش در جهان و جايگاه درستش پي ببرد، زمان 
  .ي وارسته فرا خواهد رسيد زايش آزاده

 هرگز اين آرزوي تو به حقيقت نخواهد پيوست زيرا جز خواب و خيالي -  نيچه
  .زاده نيست  وهم

  .تر از آن زاده ر ابرمرد تست، نه وهمتر از آرزوي ظهو  نه خيالي-  سقراط
برد و جز  بنياد نيست ره به جايي نمي بافي تو چون دانش  فلسفه-  نيچه

  .اي در بر ندارد راهي نتيجه گم
 تبارشناسي علمي تو نيز روشي شيادانه است بس شبيه روش -  سقراط
  .كار بازان فريب شعبده
   چرا؟-  نيچه

گذاري و  تبارشناسي كه تو مدعي بنيان چون ظاهر و باطن اين -  سقراط
هاي محدود و هدفمند  اش هستي چيزي نيست جز گزينش نمونه داري پرچم
ي واقعي يا جعلي، مستند يا ساختگي، تاريخي يا توهمي، از  چين شده دست

ها به جاي پژوهش عميق  ي آن ورزانه دار و غرض رويدادها؛ سپس توجيه جهت
ها، و تعميم  هاي دلخواه از اين توجيه اج نتيجهطرفانه، پس از آن استخر بي
 -هاي مسلم و بي چون و چراي تاريخي ها به سطح اصل ي اين نتيجه پايه بي

  .ست و بس حقيقي؛ و اين صاف و ساده شيادي
اين .  هرگونه كه خوش داري تبارشناسي تاريخي اخالق مرا داوري كن-  نيچه

  .حق مسلم تست
اين . ه مايلي حكمت عقالني اخالق مرا قضاوت كن تو نيز هرگونه ك-  سقراط

  .نيز حق مسلم تست
   پس از اين همه گفتگوي پرشور جدل آميز چه حاصل؟-  نيچه
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هاي هم آشنا شديم و به كنه   چه حاصلي پربارتر از اين كه با ديدگاه-  سقراط
  نظرهاي هم  پي برديم؟

هاي تقابل و  هم به وجههاي فكري ما   به اين اميد كه هواداران مكتب-  نيچه
هاي ما را  ها و ايده هاي ما به روشني پي ببرند و انديشه مرزهاي تفاوت ديدگاه

پذيرند يا ردمان مي كنند  هايش بشناسند، تا اگر مي ها و جنبه در تمام جهت
  .كنند پذيرند يا چه چيزي را رد مي درستي بدانند چه چيزي را مي به

  . بزرگ و واال شريكم با تو در اين آرزوي-  سقراط
ي پرچم  هاي نازا، اي برافرازنده ي انديشه  بدرود بر تو اي زاينده-  نيچه
ي آسماني در  هاي فريبنده ي سراب هاي فرومايگان فرازجو، اي بناكننده آرمان
گيري و  آميز اوج ي تشنگي جنون دالن و برانگيزاننده انداز ديد ساده چشم
انتهاي اخالق و وجدان پيش پاي آن  ي چاه بي دهجويي در ايشان، اي كنن تعالي

  .سر به هوايان نادان
طلبي و  ي غافالن كوردل در غرقاب قدرت  بدرود بر تو اي فروافكننده-  سقراط
ي  ي ديوي ددمنش به نام ابرمرد، اي پرورنده خواهي، اي آفريننده تماميت

 بد، و اي گرگان تيزچنگال براي دريدن يكديگر در جنگلي فراسوي نيك و
 .تبركوبنده بر انسانيت بلندباالي انسان
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