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 1از منظر حافظ و نیچه »گناه«
  

  6/1/98خ: شنبه، مورروز سه، سایت زیتون :منبع
  
پژوهان برجسته  آثار عموم حافظ .خوانم و هم درباره اوهم از او می ؛مأنوسم حافظسالهاست که با دیوان . 1

 اسی اخالقتبارشن اثر  چند صباحی است به شرح فلسفه نیچه با محوریت همچنین .امفارسی زبان را از نظر گذرانده
از  که پیش از فرونشستن آن آتشفشان ي استآخرین اثراین کتاب  .امهمت گمارده که شاید مهمترین اثر نیچه باشد

مفهوم  در باب حافظ، از غزلیات برخیمی کوشم  با استشهاد به  ابتدادر این جستار زبان و قلم او منتشر گشت. 
اهیم که از مف را» گناه«و درك و تلقی او از مفهوم  روممی به سروقت نیچه . سپس را عرضه کنم مطالبی اونزد  »گناه«

ناسی ش در انتها به مقایسه میان گناه نمایم.می ، بررسی محوري در ادیان ابراهیمی و خصوصاً دین مسیحیت است
  . پردازممیاین دو متفکر بزرگ 

آن  بلُ ،اکنون براي این بحث .2امجاي دیگري سخن گفتهدر شناسی حافظ به تفصیل  در باب گناه و گناه. 2
دو  در بخش نیچه به سروقت .نیچه رویم اغبه سرپس از آن دهم تا چهار غزل توضیح می تبیین فشردهمطالب را با 

اقبال الهوري یاد خواهم کرد و هم از نیکوس محمد هم از  ؛متفکر و نویسنده مشهور معاصر دیگر هم خواهم رفت
هاي ا ایدهو به گواهی آثارشان ب تحت تأثیر نیچه بوده . اقبال و  کازانتزاکیشر معاصررمان نویس مشهو ،کازانتزاکیس

  اند. از حیثی بر سر مهر بوده نیچه
 .کنم که از تنعم بردن در این جهان و شرمنده نبودن از آن سخن می گویدمیاز غزلیات زمینی حافظ آغاز  از یکی

ر و شاعحافظ . برشمرمحافظ را  انهشناس چند ایده اصلی گناه الزم است، به بخث بگذارماز اینکه غزل را  پیش
در کسوت کسی  نه و البته نه در کسوت یک فقیه اندیشیده؛ مقوله گناهبسیار به  ،که به گواهی دیوانش استمتفکري 

 .ه استن امر نداشتمشکلی هم با ای ؛ هر چندالمثل از معاصی پرهیز کرد که در مقام توضیح این امر است که باید فی
 ایناو  دیگر، پرسش ن. به سخشناختی در باب گناه داشته استشناختی و هستیجامعه ،نگاه آنتروپولوژیک  اواما 
   ؟اي در عالم انسانی یافت شودچرا باید چنین پدیده ؟ وجود دارد که چرا اساساً گناه بوده
  

 شما از خطاي اخالقی .در بیرون از ادیان ابراهیمی مفهومی تحت عنوان گناه نداریم ؛مفهومی تماماً دینی استگناه 
ین و و با فرامسر برآورده گناه اوالً در دل ادیان  .اي استمسامحه يتعبیر ،»گناه اخالقی« .توانید سخن بگوییدمی

به گناه این است که یک امر  توضیح حافظ راجع ،در یک سطح بنیادین .نسبتی وثیق دارداوامر و نواهی خداوند 

                                                        
، علی صنایعی که زحمت ایراد گشته است. از دوست عزیز 2018اکتبر  20نگارنده در شهر هامبورگ است که در تاریخ  متن پیش رو، صورت منقحِ سخنرانی. 1

  تهیه و ویرایش اولیه این متن را کشید، صمیمانه سپاسگزارم. 
  در لینک زیر:نگارنده  تارنماي شخصیِ» حافظ شناسی« هاي بخش  نگاه کنید به سخنرانی. 2

http://www.begin.soroushdabagh.com/index.htm 
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در  1»گناه اولیه«گناهی که از آن به  یعنی گویی پاي نهادن انسان بر روي این کره خاکی جز با ؛شناسانه استوجود
شود هاي اسالمی هم با هبوط انسان بر روي کره خاکی شناخته میها و اسطورهآیین مسیحیت یاد می شود و در آموزه

اه همه چیز با یک گن ،در عالم انسانیو در این کره خاکی  است. گویی گریز و گزیري از گناه نبوده .شدمیسر نمی
و  متضمن همین معناست ، از حافظغزلی  .آدم و حوا محقق شده است يهمه چیز از طریق آن گناه اولیه؛ آغاز شده

  :کندبه صراحت در آن از گناه آدم و حوا یاد می
 

 ر به صحرا فکنمدیده دریا کنم و صب

 و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم

 از دل تنگ گنهکار برآرم آهی

 کآتش اندر گنه آدم و حوا فکنم

 مایه خوشدلی آن جاست که دلدار آن جاست

 کنم جهد که خود را مگر آن جا فکنممی

 کاله بگشا بند قبا اي مه خورشید

 تا چو زلفت سر سودازده در پا فکنم

 فلک باده بده تا سرمست ام تیرخورده

 عقده دربند کمر ترکش جوزا فکنم

 جرعه جام بر این تخت روان افشانم

 غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم

 حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا

  ؟من چرا عشرت امروز به فردا فکنم
  
 

 آتش اندر گنه آدم وک /آرم آهی براز دل تنگ گنهکار «تعبیر  ،غزل که درگذریم تیِقالوباشی و ابناز ایده خوش
سی و اگر ک ؛که این دنیا با گناه کردن آدم و حوا آغاز شد و تکون پیدا کرد به این امر اشاره داردصراحتاً  »حوا فکنم

برود عقب و عقب  ،که گناه از روي این کره خاکی رخت بربندد دارداندیشانه را در سر حافظ خام آن آرزوي از نظرِ
شود مینگناه کردن را   ؛کنداحاله به امري محال میحافظ یعنی  .در آن گناه آتش بیفکند و تا برسد به گناه آدم و حوا

چراکه هبوط انسان بر روي کره خاکی با این گناه صورت  ؛محال است یسودایکه از روي این کره خاکی برداشت 
به د و بر می کشالحال بودن انسانها را  به نوعی متوسطحافظ یابد که می. مخاطب زیرك به فراست دراست گرفته

به  نه اینکه دعوت ؛گریز و گزیري از گناه کردن بر روي این کره خاکی نیست بر آن است کهو  شناسدمیرسمیت 

                                                        
1. Original Sin 
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رسد اري میید روزگکه مبادا فکر کن نمایدشناختی تحذیر میشناختی و جامعهبلکه به لحاظ انسان ،کندگناه کردن می
   .شده است چراکه سرشت و سرنوشت انسان با گناه گره زده ؛بنددکه گناه از میان رخت برمی

  
 ،ام و آن گناه اولیه سپري شدهمن بر روي خاك آمده اکنون کهکه  ورزدتأکید میبر این امر  حافظغزل دوم در 

باید قدر اینجا و اکنون را بدانم و از ناین همان مشرب و مرام  .هاي وافی و کافی ببرماستفاده یم این جهانع
که به  یعنی حافظی ،پسندید بگویم حافظ متأخراگر می ؛جویانه حافظی است که با آن آشناییمباشانه و کامخوش

  :مرتبه رندي رسیده است و مشی و مرام مختار خود را انتخاب کرده است
 من دوستدار روي خوش و موي دلکشم

غشمچشم مست و می صاف بیمدهوش   

 گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگو
 آن گه بگویمت که دو پیمانه سرکشم

 من آدم بهشتیم اما در این سفر
 حالی اسیر عشق جوانان مهوشم

 در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز
ام چو شمع مترسان ز آتشماستاده  

 شیراز معدن لب لعل است و کان حسن

مشوشممن جوهري مفلسم ایرا   

اماز بس که چشم مست در این شهر دیده  

خورم اکنون و سرخوشمحقا که می نمی  

حوران ز شش جهتو  شهریست پر کرشمه  

 چیزیم نیست ور نه خریدار هر ششم

 حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست

کشماي ندارم از آن آه میآیینه  
 

قدر آنلب لعل و کان حسن است و من هم  در این شهر  که شیراز معدنِامر رفته اشاره اي به این در این غزل، 
ما من آدم بهشتی ام ا« این تعبیر است کهتر تر و صریحماز آن مه .نخورده مستمام که به اصطالح دیدهچشم مست 
 را آناما به هر حال این جهان و نعم  ،امدرست است که من بهشتی ؛»حالی اسیر عشق جوانان مهوشم /در این سفر

  . شناسمرسمیت می هم به
  :مناسبات و روابط انسانی و این جهانی را برکشیده است قصه جدي گرفتنِ حافظ ،سومدر غزل 

 خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

 خبر نرودبه هر درش که بخوانند بی
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 طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی

 ولی چگونه مگس از پی شکر نرود

 مدارز من چو باد صبا بوي خود دریغ 

 چرا که بی سر زلف توام به سر نرود

 دال مباش چنین هرزه گرد و هرجایی

 که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود

 مکن به چشم حقارت نگاه در من مست

 که آبروي شریعت بدین قدر نرود

 تو کز مکارم اخالق عالمی دگري

 وفاي عهد من از خاطرت به در نرود

 بیار باده و اول به دست حافظ ده

  به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود
 

  ی هاي این جهانیطمع نکردن در شیرینهر چند که  ه بدین امراشار ، همزنددر این ابیات موج میانه طنز حافظهم  
  حتما شکر مگس را به سمت خود جذب می کند. ؟ولی چگونه مگس از پی شکر نرود ،اولی است

تر و نگپرر بسیار ،است که خبط و خطاي اخالقیامر کید بر این أت حافظ،به روایت گناه شناسی  دیگر لفهؤم 
ی دارد ندیرنگ و بوي گناهی اگر این است که  شده،اما آنچه براي حافظ برجسته تر از گناهان فقهی است.  نکوهیده

فسق « ،اوتعبیر به  .پروا داشت و برحذر بود آن شدن  عمومی باید از بیش از هرچیز ،برخاسته از شریعت استو 
 .دم انسانی از گناه کردن خالی باششود عالَگوید که نمیمی حافظتجربی به  -نگاه پسینی. مهم است» کردن نمایی ن

ر ، بهتو درباره آن سخن بگوییم انجام دهیم و ممکنمعقول  يکار قرار است اگر از این روي حافظ بر آن است که 
گناه اخالقی : مبراینجا مسامحتاً به کار می دررا  »گناه« تعبیر نماییم.میان این دو نوع خبط و خطا یا گناه تفکیک  است

و معتقد  ستاپررنگ  سیاربدومی  حافظبگویید گناه فقهی و خطاي اخالقی. براي  ،اگر نمی پسندید ؛و گناه فقهی
 تر استانسانی هنگامی  جامعهیک  . به نزد وي، ا حداقلی کردر )یا گناهان اخالقی(است که باید خطاهاي اخالقی 

   .یهخطاهاي فقلزوماً نه  ،در آن حداقلی باشد خطاهاي اخالقی که بیندمیرا  و روي سعادت
  

ک اگر در ی به باور او، . استسالوس و تزویر  ،یاکارير ،جوامع دینیي هاگرفتاريیکی از  معتقد است حافظ 
از بسط و نهادینه  خواهد بودعبارت  آننتیجه ملموس  ،اصرار ورزدبر اجراي احکام شریعت  ، حکومت جامعه دینی

 یکی از دالیل ماندگاريِ ،این شاعر بزرگ افزون بر کالم و سخن سحرانگیزِ. در جامعه شدن تزویر و ریا و سالوس
ما که اکنون چهل سال براي خصوصاً  .استعبرت آموز  ومغتنم  ، بصیرت هاي ژرف اوست که  در جاي خودحافظ

ج سوء آثار و نتایکه یکی از می بینیم العین يأکنیم و به ردینی در داخل کشور زندگی می یاست در ذیل حکومت
نه نهادیدر جامعه سف تزویر و ریا و سالوسی است که مع األ ،مترتب بر اصرار بر اجراي احکام شریعت در جلوت
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وء از آثار س ،برودهرجا اصراري بر اجراي اجباري احکام شریعت  ؛ی به جامعه ما ندارداختصاصاست. این امر  گشته
 در این دوگانه داشتن. یعنی جلوت و خلوت ؛دو گانه شدن زندگی است ؛تزویر است ونهادینه شدن ریاکاري  ،آن

  باب حافظ زبان تند و تیزي دارد:
 

 ها بگشایندبود آیا که در میکده

 فروبسته ما بگشایندگره از کار 

 اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند

 دل قوي دار که از بهر خدا بگشایند

 به صفاي دل رندان صبوحی زدگان

 بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند

[...] 

 در میخانه ببستند خدایا مپسند

 که در خانه تزویر و ریا بگشایند

 حافظ این خرقه که داري تو ببینی فردا

  زنار ز زیرش به دغا بگشایندکه چه 
 

متعلق به دورانی است که  ، غزلبه احتمال قوي گله می کرد، تلخی و سختی روزگار ازدر غزل دیگري که حافظ 
  :می گوید ؛سته بود و حکومت می کردشدر خطه فارس ن و ریاست محتسب بر مسند صدارت امیر مبارزالدینِ

 کننددانی که چنگ و عود چه تقریر می

 کنندپنهان خورید باده که تعزیر می

 برندناموس عشق و رونق عشاق می

 کنندعیب جوان و سرزنش پیر می

 جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

 کنندباطل در این خیال که اکسیر می

 [...] 

 می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

  کنندچون نیک بنگري همه تزویر می
 

چون / می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب« مد نظر قرار داده و گنجانده:خودش را هم حافظ در اینجا 
افظ حهمان امیر مبارزالدین است.  وحاکم شرع  ،به احتمال قوي ،محتسبمراد از  .»کنندنیک بنگري همه تزویر می
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و محتسب  ، چه بهمفتیچه به  ،نگاه کنی 1شیخ چه به  چرا که؛ می انگوري را هم می گوید ؛می بخورکه می گوید 
  :انداز این دستههمه میگوید که این جماعت  !کسی را سالم ننهاده است ند؛همه  اهل تزویربه خود حافظ،  حتی
 

 واعظان کاین جمله در محراب و منبر می کنند 

  چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند 
 

  
  :از این قرار است ،امدر نظر گرفته این بحثآخرین غزلی که براي 

 گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

 سلطان جهانم به چنین روز غالم است

 گو شمع میارید در این جمع که امشب

 در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

 در مذهب ما باده حالل است ولیکن

 بی روي تو اي سرو گل اندام حرام است

 گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است

 چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است

[...] 

 از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است

 وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است

 خواره و سرگشته و رندیم و نظربازمی

 وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است

 با محتسبم عیب مگویید که او نیز

 پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است

 ظ منشین بی می و معشوق زمانیحاف

  است 2کایام گل و یاسمن و عید صیام
 

  : غزل هویداست بیت ، در اینبی توجهی به نام و ننگ و در بند آن نبودن
 از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است 

  وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است 

                                                        
  است. )negative connotation( بار معنایی مذموم واجد واز واژگانی است که به تفاریق در دیوان حافظ به کار رفته  »شیخ«. 1

  رسد.درمیداري روزه یک ماهپس از  کهیعنی عید فطر  »عید صیام« 2.



٧ 
 

 
 

 ی خواستهمو اگر کسی  یندنبیدر بند نام و ننگ  خود راحافظ  که کردهمی اقتضا مشی و مرام مالمتیه اختیار کردنِ  
 :شته باشدمشکلی ندا ،طعن بزنداو  دراز این حیث 

 وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم 

  که در طریقت ما کاري است رنجیدن 
 

مد، آ مالمت دیگران را به جان خریدن یا به تعبیري که معنايبه  ؛گفته اند حافظ در زمره پیروان فرقه قلندریه بوده
 آن ظیرن حافظ .نداشتندل و مشکلی با تصویر و تلقی دیگران از خود ضمالمتیه مع زیرا .3پرواي نام و ننگ را نداشتن

  کند:، اینجا از ضمیر جمع استفاده می»می کنند رچون نیک بنگري همه تزوی« ویدگمیکه  مصراع
 4سرگشته و رندیم و نظربازخواره و می

  وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است
  

فراهم  شاگر مجال نیزچون او  )،لی من را بکنیدغُنروید چ(گویید بمحتسب به عیب مرا نروید و  گویدمیحافظ 
که جلوت و خلوتش  زندمی محتسب بهاینجا طعن و نیشی . در »پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است« ،شود

 ادهما ب وست دارد نظیردر خلوت د ،ورزد و از حیث دیگراز حیثی بر اجراي احکام شریعت اصرار می ؛یکی نیست
   .گساري کند

  
تیجه ن .کندکفایت می رمشناسی حافظ و مشی و مرام او مد نظر دامن از گناهتوضیحات فوق جهت تبیین آنچه 

از اي که در آن رذایل اخالقی کمتر ست و جامعهافقهی  انگناهبدتر از اخالقی  (خطاهاي) گناهان ،نزد حافظ آنکه
 یات استقالل اخالق از دین اس ،از مفروضات این سخن توانید بگویید کهمی .تر استبرکشیدنی ،سر بزندانسانها 

حافظ در دل یک جهان رازآلود یادمان باشد  . نکته دیگر آن کهکه سخن درستی است ،استقالل اخالق از فقه است
اگر از هر چند  .عرفانی او را در چنبره خود احاطه کرده بود-بینی دینیو جهان )قرن هشتم هجري( زندگی می کرد

موالنا فرق  و ارعط ،بایزید بسطامیعارفانی چون  باالبته  سراغ بگیرید، حافظشناسی و خداشناسی انسان ،متافیزیک
اما به هر حال متعلق به جهان رازآلود بوده  و  ؛شاعر-عارف نامید تا عارف-به نظر من او را باید بیشتر شاعر .کردمی

پیدایش ه کمی گوید  و یک مبناي متافیزیکی براي آن قایل است ،چنان که دیدیم ،وقتی راجع به گناه سخن می گوید

                                                        
ان اعتراض مریدانی که زببه یکی از آن نکاتی که شیخ صنعان در پاسخ  عطار آمده است. منطق الطیر» شیخ صنعانِ«در داستان تعبیر نام و ننگ که  جالب است .3

ین تعابیر را اآید به نظر می .من باکی از نام و ننگ ندارم چراکه ؛نترسانید و مرا تحذیر نکنیدام، دل دادهي امن به دختر ترسازادهاگر که  بوداین  ،گشوده بودندبه او 
  :از شیخ صنعان به نیکی یاد می کندهم در غزلیات خود یک جا حافظ  .حافظ  از عطار وام کرده است

  شتشیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار دا   مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن رگ
مقام رندي باشد،  ،ي سلوكاغایت قصو اگر .هاي سلوك حافظانه استنظربازي از مؤلفه .هاي حافظ استاز مفاهیم مهم و از برساخته »نظربازي«و  »رندي«. 4

  .هاي آن نظربازي استیکی از مؤلفه
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ین از ا .ه استهبوط بود همان ،نسان بر روي کره خاکیانسان بر روي کره خاکی با گناه عجین گشته و سرّ ظهور ا
خواهد ناموجه  یقرائت چنین ؛ کهو قرائت کردآورد به روزگار کنونی  او را شد و 5پریشینباید دچار خطاي زمانروي 

 ؛استدي میالنیچه متعلق به نیمه دوم قرن نوزدهم  داشته باشیم که در نظر، باید وقتی سراغ نیچه می رویماما  بود.
از این  ؛سر مهر نبودهبر هم خودش یکی از فیلسوفان و متفکران جهان جدید است و هم با متافیزیک سنتی هیچ 

ظ با حاف آشکاريتفاوت  ،کرده و بدست داده بینی دینیهایی که در باب گناه و توسعاً جهانسنجینکته روي،
را با  گريگونه نیست که دو فرد یا دو آفرینش این، گیریموقتی که از قیاس حافظ و نیچه سراغ میهمچنین .دارد

 نیچه اوالً .اهل دقت و است اهل تذوقات شاعرانه و دیگري فیلسوفو کنیم که یکی شاعر است یکدیگر قیاس می
می 6نویسیزینگُسبکی که به آن  زده؛قلم میسبک خاصی  ؛ بههاي فلسفه نبودهنفیلسوفی است که جایش در دپارتما

 مومادر روزگار گذشته بنا بر این بود که ع؛ نکه حافظ متفکر استآ دوم. متعارف مقاله شسته رفته نه نگارش ؛گویند
نا، فردوسی متفکر است، هم موالهم  ،ین معنادب . لذاهایشان از ژانر شعر استفاده می کردندبراي تبیین و بسط ایده

و نکات حکمی  بودنداهل تذوقات شاعرانه  بدین معنا که نمودقلمداد شاعر را  شاننباید ای .حافظهم سعدي و هم 
قرن  در .میچنانکه در آن روزگار ما رمان نداشت ؛روزگاري بود که ژانر شعر بر صدر نشسته بود .در آثارشان کم است

ر چند هزیست که میداستایوسکی در روسیه چون اي نویس برجسته رمان ،کردکه نیچه زندگی میمیالدي نوزدهم 
ست با ن پیشامدرن اامتفکر را که متعلق به دورما حافظ ِ لذا بود.یک متفکر برجسته ، اما دانیمرا فیلسوف نمی او

  متفکر که متعلق به دوران مدرن است قیاس می کنیم.  ينیچه
  
نیچه . 7تبارشناسی اخالق :و کتاب مهم او میالدي فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم ،برویم به سروقت فردریش نیچه. 3

 یم آثاري که نوشته وتی به کار و بار ااشار ،که به بحث ما مربوط است آنقدر ،در عین حال ؛حاجت به معرفی ندارد
ه بازل بعد از تحصیالتی که در دانشگا .بالیده بودپروتستان و مذهبی  ايدر خانوادهو پدري مسیحی داشت نیچه  .کنم

آراء  از جایی به بعد آثار و شد.در سن بیست و چهار سالگی استاد زبان شناسی و  گشتمشغول به تدریس داشت، 
با ساز و  ؛دهیچ بر سر مهر نبو ،خصوصاً مدرنیته انگلیسیم ،نیچه با مدرنیته .ش را به رشته تحریر درآوردینقادانه خو

تبارشناشی   اثر ،اندپژوهان هم آورده هچنان که نیچ ،ترین اثر او از این حیثشاید پخته .نبود نیز موافقکار دموکراتیک 
وجود نیچه  آثار متاخر را نوشت. نوعی نگاه تاریخی در 10فراسوي نیک و بد  نیچه ،از این کتابپیش  9؛باشد 8اخالق

یچه با ن :او از این قرار استي هاایده بلُ  است.نوعی تبارشناسی مفاهیم اخالقی متضمنِ  ،خود او تعبیربه  که دارد

                                                        
5. anachronism 
6. aphorism 

  .1377، ترجمه داریوش آشوري، نشر آگه، تبارشناسی اخالقفریدریش نیچه، . 7
8. The Genealogy of Morals 

در » هفلسفه نیچ« نگاه کنید به فایل هاي صوتی شانزده گانه درسگفتار، اش تبارشناسی اخالقبراي آشنایی بیشتر با روایت نگارنده از فلسفه نیچه و اثر ماندگارِ . 9
  لینک زیر:

http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm 
10. Beyond Good and Evil 
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اخالق / اخالق سروران«یا  »برده/ سرور«بر سر مهر نیست و معتقدست که دوگانه وجه هیچ به اخالق مسیحی 
 ایده ب. لُنشان دهدرا محقق شده سو  دیناز دو هزار سال پیش بتواند آنچه در وادي اخالق می به نیکی »بردگان

ین است که ا بیاد،به کارشان  و باشدتیغی به کف زنگیان مستی چون ترامپ دادن بسان امروزه که ممکن است  ،نیچه
چه نی به وجود آمده است. در طول تاریخ براي محدود کردن سرورانکه برساخته ضعفا و بردگان  اخالق امري است

رت ن دوگانه عباآ ؛گیرداز آن بهره می  نیز تبارشناسی اخالق کند و دراي معرفی میدوگانه فراسوي نیک و بددر  
 انیکسمی کوشد توضیح دهد  نیچه .اخالق زبردستان/ اخالق زیردستانیا  12اخالق سروران/ 11خالق بردگاناست از ا

ران سرو وقدرتمندان  اند،را بر عهده داشتهدانش  وفرهنگ بخشی تمدن و و قوامگیري شکل، درازناي تاریخدر که 
 جماعاتیوش آنها ححول و ؛ اندبر صحیفه هستی زدهنقش خود را  و بردهایشان ارزشهاي خود را پیش  .بوده اند

 ،اندشتهقدرت ایشان را ندا رسیده ونمیاز جایی به بعد کسانی که زورشان به آنها  ایجاد شده.هایی تمدن وشکل گرفته 
 و اندرسن و مسیحیت مین را به یونان باستاآتبار  کهایده نیچه است  لب این  ؛اندبرچسب زده روي این مفاهیم

 »نیک« یانم ،براي ایضاح بیشتر سخنانش وي .این کژي رخ داده است ،ین سوداز دو هزار سال پیش بکه معتقد است 
ک تفکیک مفهوم نی را باید ازمقوله این اي نیک و نهگوید که نیکان یعنی انسامیو کند میبرقرار تفکیک  »نیکان«و 

داند که از می 14برساخته اجتماعی امريرا اخالق  ؛ زیراو بیرونی نیست 13آبجکتیو ينیکی امر ،از نظر او.  نمود
دیگر،  تعبیر هب .گفتمستقل سخن  يخوبی و بدي به نحودرباره بتوان  گونه نیست که این انسانها مستقل نیست و

 ومایگان نمیا تعلق بهاز ارزشها م بسیاريدر عالم انسانی دهد که نشان میتبارشناسانه  نیچه بر آن است که بررسی
قدرتمندان و سروران که بودند  بر آنزیردستان  .نداهزد برچسبتحت عنوان اخالق آنها  و بر آدمهاي متوسط بوده

آدمیان وسط تنیکی امري است که   ؛انسانی که سرور است خالق ارزشهاستاتفاقاً  نیچه،الّا از نظر و  ؛به زیر بکشندرا 
وف اراده معط. واضع و خالق ارزشهاستر و قدرتمند و کسی که تبا واالانسان آدم نیک یعنی و  ؛ستاشدهبرساخته 
ه نه اینک ،کسی است که خالق و واضع ارزشهاست نیچه رانسانِباَ ؛گیرداز نظر نیچه همین جا شکل می 15به قدرت

 ،راستین گوید که ارزشهايمیوي  سبببه همین  .باشدضی رَع طفیلی و عی وبتَ و نه اینکه آدم منفعل باشد؛مایه میان
   .کندرا خلق می هاآنرانسان باَارزشهایی است که 

  
ذکر این نکته  توضیح دهم.بیشتر را گناه نیچه از  تلقیِ ،تبارشناسی اخالق اثربه بخشهایی از  ستشهادمایلم با ا. 4

به نزد وي،  که معتقد است به همین سبب ؛مهر نیستمسیحیت بر سر و اخالق با متافیزیک  ضروري است که نیچه
ر دیگري دیگر یا امشخص یت مانسانی که تحت قیموانسان گناهکار یعنی  .ضعف و جبونی است اذعان به نوعیگناه 

                                                        
11. slave morality 
12. master morality 
13. objective 

14. socially constructed 

15. will to power 
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اصیل کسی  ؛ زیرا انسانندارد 16اصالتی ،هاي قرن بیستمسیلیستو به تعبیر اگزیستان ،ساحت دیگري قرار گرفتههر یا 
آشوري هم در ترجمه فقراتی از کتاب  داریوش که ،17»فرمایی خودفرمان«مفهوم  .است که خالق و واضع ارزشهاست

فرمان  فرد بر خودشاست که  این امر و بیانگرگیرد ت میأاز اینجا نش دقیقاً است،به کار برده  تبارشناسی اخالق
و  انسان نیچه و به کسانی که واضعرببه اَ ،گیردمایگی فاصله میتهی ومایگی میانانسان از به میزانی که   .راندمی

   گردد.نزدیک می خالق ارزشها هستند
ه فکر کرا آنچه  واند که ارزشهاي خود موفق شده آنهاه بردگان بیشتر بوده و ه و عددر طول تاریخ عدنزد نیچه به 

ا د و الّمایه بودنآدمیان میان ، ایشاناواما از نظر  اند.به کار گرفته ،کردند باید مبتنی بر آن سروران را محدود کردمی
در  .ه متفاوت استعالم انسانی بالمرّ ونگاهش به اخالق گشته، رانسان بو اَست کسی که واضع و خالق ارزشها

 قدرت عجین بودهعمال ن تمدن با قدرت و اراده معطوف به قدرت و اآ ،جا تمدنی پدید آمده اي تاریخ هرندراز
  .است

از غرایز سکوب شده  ملوتشخیص داده بود که ما ضمیري م شوپنهاور .ستودشوپنهاور را می آثار نیچه در آغاز
در  هاآنچه که قید و بند. نزد فروید موسوم شد 19فراخودو  18به ضمیر ناخودآگاهنزد فروید آنچه که بعداً ؛ داریم

 .کندما را مهار میو ضمیر ناخودآگاه فراخود  است کهدین سبب بهد نشما میمن و دست و پاي مناسبات انسانی بر 
 ،کاوي مدرندر روان در ادامهو  کردرا نیچه طرح  اي از آنسپس نسخه گردد؛بازمیبه شوپنهاور  نظراتتبار این 

از جایی  ماا ؛کردعمیقاً او را ستایش می و بود شوپنهاورابتدا مفتون نیچه . دادو بسط  کردبندي فروید آن را صورت
به میزانی  قد بودنیچه معتنمی پسندید. در کار شوپنهاور بود که  و انفعال نوعی بدبینی زیرا گرفت؛شوپنهاور فاصله  با

 دشومیتر انسان ،می زنداین موانع را پس اراده خود را اعمال کند و  ورساند که فرد این غرایز را به منصه ظهور می
جرأت  که خواهد بود یمتوسط الحال ومایه میان او انسانیا و الّگردد؛ مینزدیکتر  می اندیشد،رانسانی که او بو به اَ

   .آفرینش ندارد
  

  20:را مالحظه کنید تبارشناسی اخالق از اتی چند فقرفوق،  جهت ایضاح بیشتر سخنانِ
 
دراز خاستگاه مسؤلیت پذیري. کار پرورش حیوانی که پیمان تواند  و واما، به راستی این است داستان دور «
طلبد که همانا ساختن و پرداختن انسان ساز دیگري میزمینه خویش، کار زمینههمچون شرط ضروري و پیش...نهاد

ن، همچون موجودي ضروري [براي چنین هدفی]، همان و برابر در میان برابرا اي براي چنین کارياست تا اندازه
  » یافته. نظم
 

                                                        
16. authenticity 
17. autonomy 

18. unconscious  

19. super-ego 

20 .از ترجمه داریوش آشوري برگرفته شده است. ،تبار شناسی اخالق تمام فقرات  
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  چه کاري؟ اما
 
»آن کار عظیمی که من نامش را اخالقیت همان کاري که انسان در طول بخش بزرگ  ؛اماخالقی گذاشته عرف

زندگانی نژاد انسانی بر روي خود انجام داده است، تمامی کار و کوشش پیش تاریخی او، اینجاست که معنا می یابد 
جمله آن سختگیري و استبداد و بی مزگی و حماقتی که درین کار هست: به یاري  و باالترین دلیل خود را، از

اخالقیت عرف اخالقی و آن تن بند اجتماعی است که انسان به راستی چیزي به حساب آمدنی، ساخته و پرداخته 
  »شده است.

 
  گوید:می در ادامه 

 
آنجا که درخت سرانجام میوه خویش را بار آورده است،  اگر که خود را در پایان این فرایند عظیم قرار دهیم، یعنی«

آنجا که جامعه و اخالقیت عرف اخالقیِ آن سرانجام پدیدار می کنند که وسیله اي براي چه کار بوده اند، می بینیم 
  ».که بر شاخسار این درخت، آن رسیده ترین میوه، یعنی فرد فرمانفرما، رسته است

 
واضع و خالق ارزش هایش استو که خودش بر خودش حکم می راند فرما یعنی کسی  فرمان فرد:  
 
که به هیچ کس جز خود نمی ماند؛ فردي دیگر بار رسته از بند اخالقیت عرف اخالقی که فرد خودفرمان «

  ».زبراخالقی گشته است
 

سته رجامعه متعارف  اخالقیِهاي رمنُ از بند یعنی  ،از بند اخالقیت رسته است فرمان فرما گویدمینیچه اینکه  
ونه گگناه هم همین  .دارد یاز نظر نیچه تبار و طنین مسیحی پررنگ ،مایگان استآنچه که محصول کار میان است.

  :منافات دارد خود بودن با خالقِ و فرمایی، با واضع خود بودن از نظر او با خودفرمان است و
 
در هر رگ و پی او روان است؛ خودآگاهی به آنچه سرانجام به  انسانی که در او آگاهی پرغرور رسته است که«

آور گشته است؛ یک آگاهی از قدرت و آزادي خویش، و بر روي هم، احساس به کمال انجامی رسیده و در او تن
ه گونه چ فرماین فرمان..ارسیدن بشر. این انسانِ آزاده گشته که به راستی پیمان نهادن تواند، این خداوندگار اراده آزاد

  »تواند بود که او را خبر نباشد از برتري خویش بر همه آنانی که پیمان نهادن نتوانند و خویشتن را به گردن گرفتن؟
 

زادي را آ برسند و »فرماییفرمان خود«به مرتبه تا ندارند  وجسارت آنرا جرأت از انسانها بسیاري معتقد استنیچه 
نقش  ،اینکه شخصاست؛ نسیل انوعی آزادي وجودي و اگزیست ، بلکهآزادي سیاسینه ؛ مراد از آزادي، تجربه کنند

 چنینکه  ین معناستدب .بعی و طفیلی ایفا نکندتنقش  و از این امر گریزان نباشد ،خود را بر صحیفه هستی بزند
در انگارد. هم میفرمایی را امري دیریاب و درعین حال مگوید و خودفرمانکشد و از او سخن میرا بر می یانسان
  :فرمایی استخودفرمان که محصول کشف گویداز غروري سخن می ، نیچهادامه
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ترین چهره آن ، که اینجا با برترین و شگفت»وجدان«توان برد که مفهوم وجدان خویش؟ چه زود بوي می« 

گردن گرفتن خویش، آن هم با رویاروییم، چه تاریخ دراز و صورتهاي گوناگونی در پسِ پشت دارد. این توانِ به 
اي است اي است رسیده، اما همچنین میوهغرور، و بدینسان توانِ گواهی کردن خویش چنان که گفته شد، میوه

ز می بایست نارسیده و ترش بر درخت آویزان مانده باشد! و زمانی بسی درازتر از آن هیچ ادیررس. این میوه چه در
بود و نوید رسیدن اش را نمی توانست داد، اگر چه همه چیز در درخت بی گمان کس را به چنین میوه چشم امیدي ن

  »بود و درست به سوي او در کار رویش!در کار پرورش او می
  

که است مانع از این  –آن  به معناي سنتی – وجدان اخالقی یا وجدان دینیاز مواقع  بسیاري نظر نیچه،ماز 
که نیچه  تلقی نوینی ؛هم عنان استبا تلقی دیگري از وجدان موضع مختار نیچه . فرمایی در انسان شکل بگیردفرمان

ر ممکن است دی هر چند ،ظاهر می شودفرد ضمیر  بر شاخسارِ ايمیوهاست که بسان با آفرینش گره زده و معتقد 
   .برسد

سیحیت هاي مآموزه اساسبر آنچه در درازناي تاریخ، متضمن این معناست که  تبارشناسی نیچهماحصل سخن اینکه 
 ؛تاسمایه محصول کارهاي انسانهاي میان ،گشتهموسوم  به وجدان اخالقی و وجدان دینی فلسفه یونان باستان و

ه هیچ وقت آنچه  نیچه از آن ب نظراتاز دل این  ،سبببه همین  .نه تبار سروران ،اندکسانی که از تبار بردگان بوده
  .، سر بر نمی آوردمتضمن بداعت و آفرینندگی استکه واجد اصالت و می کند  تعبیراخالق سروران 

 
مله نیکوس از ج. ه کنماشاراقبال الهوري و به نیکوس کازانتزاکیس  ، مایلمحثپیش از به انتها بردن این ب. 5

رتدکس اتوسط کلیساي  آخرین وسوسه مسیحبا انتشار   کهپرکاري بود  گاننویسند سالکان مدرن و دردمند و از
آموز است که عبرت 21.شوددفن  ستهایی که متعلق به کلیسااجازه ندادند در قبرستان . آباء کلیساتکفیر شد یونانِ

 ِ کازانتزاکیسگزارش به خاك یونان ازخوش دارم . استو نیمه دوم قرن بیستم میالدي  1957 مربوط به سالاین قصه 
 است.  سنیکووصیت نامه معنوي  به نوعی گزارش به خاك یونانپررنگی دارد. اي طنین نیچه نمایم که ذکرنکاتی را 

  توجه نمایید:در باب همکاري خدا با انسان  از کتاباین فقره به 
 
ن م ؛بگذار چنین کنند ؛نامنداي مرا رافضی میعده ؛کندمی خواهی بدانی که بشر این گونه با خدا همکاري می«

شایم گآن را می .گویمکتاب مقدس خود را دارم که آنچه را کتاب مقدس دیگر فراموش کرد یا جرأت نکرد بگوید می
 – اشواپسین آفریده ،در آن وقت .خوانم خداوند جهان را آفرید و به روز هفتم استراحت کردفر آفرینش میسو در 

                                                        
سیاسی  -اجتماعی ايمولفه ه مسیح، بودا و لنین. :نویسد که تحت تأثیر سه شخصیت بزرگ تاریخ بودهدر یکی از آثارش می جالبی است.کازانتزاکیس نویسنده . 21
از خاطرات خود در این باب  .در آن برهه بودبا یکدیگر ها عثمانی و یونانی کرد و شاهد نزاع ترکانِیونان زندگی می در جزیره کرت .در آثارش پررنگ است نیز
  .سخن گفته است گزارش به خاك یونان اثردر 
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اما از تمام کردن  ،جهان را آفریدم :به من گوش کن ،خواهیمی را صدا کرد و گفت پسرم اگر دعاي خیرم را – انسان
  22.»کاره رهایش کردمنیمه ؛غفلت ورزیدم

 :تاکید می کندکازانتزاکیس  سپس

ش نَآن را به آتش بدل کن و به م ؛ور ساز جهان را شعله .تو آفرینش را ادامه بده ؛کاره رهایش کردمنیمه « 
  ».آن را بدل به نور خواهم کرد ؛بازگردان

 
. اما از تمام کردن غفلت ورزیدم ،جهان را آفریدم«: را در نظر بگیرید از تعابیر شاذّ نیکوس که درگذریم، این فقره

آن  ؛ش بازگرداننَآن را به آتش بدل کن و به م ؛ور سازجهان را شعله .تو آفرینش را ادامه بده ؛کاره رهایش کردمنیمه
ر در نظارزشها  آفریدنِ معادلباید را آفرینش دارد؛ پررنگی  ايِنیچه طنینِ ان،این سخن .»را بدل به نور خواهم کرد

 أکید میتنقش خود را بر صحیفه هستی بزند  و بر اینکه انسانرا بر می کشد فرمایی  فرمان نیچه ،آمدچنانکه  .گرفت
و   23اندبه اتمام رسکار ناتمام خدا را  بپردازد وآفرینش  بهروان گشته و بر آن است تا او کازانتزاکیس از پی ورزد. 

  . داردیونانی  -مسیحی که نسب نامه بکشداي  مایگیمایگی و تهیبر میانرقم بطالن  بدین سان،
  

  :دنیچه اي انمعنایی که آمد،  که به کنممی شارهادو بیت از ابیات اقبال ه ب .اقبال الهوري برویموقت  به سر
 فروغ آدم خاکی ز تازه کاریهاست

  مه و ستاره کنند آنچه پیش ازین کردند
 

 عبیرتبه  دیده می شود؛ تکراري بودن در کارشان و ماللت ونوعی کهنگی  درخشند.و شب میماه و ستاره هر روز  
 هاکاري ز تازهافروغ آدم خاکی که گوید اقبال می». هنوز را /کنیم شب را و روز راو ما همچنان دوره می«شاملو 

نش و خالقیت و آفریبداعت  ؛زندنقش خود را بر صحیفه هستی می و کندست که تازه کاري میاانسان کسی  ؛ست
د می خواه حتی اگر ؛کاري کارستان کرده ،گوید که اگر انسان کار نادري کندجاي دیگري رندانه می .در کار اوست

ه خرج ابتکار بهم در گناه کردن  ؛یعنی خبط و خطاهایی کند که دیگران تاکنون نکرده اند !هاي نو کندگناه ،گناه کند
  :دهد

 گر از دست تو کاري نادر آید

  گناهی هم اگر باشد ثواب است
  

                                                        
  .1361، ترجمه صالح حسینی، انتشارات نیلوفر، گزارش به خاك یوناننیکوس کازانتزاکیس، . 22
 آفرینش ندارد. بدین معنا، به نزد وي انسان تمامکار نا است انسان چاره اي جز تکمیلِ، روانکاو مشهور سوییسی معاصر نیز معتقد یونگکارل جالب است که . 23

، فصل 1390 ، ترجمه سپیده حبیب، تهران، نشر نی،تانسیلس، روان درمانی اگزیاروین یالوم جهان است. براي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنید به :» آفریننده ثانی«
  دهم. 
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ر اقبال ب  ثواب است!؛ در آن صورت آن گناه هم نداهنکرد کنونی بکن که دیگران تا هگنا ،کنیمیهم اگر گناه  
  24؛ مضامینی که طنین نیچه اي پررنگی دارند.نهادآدمی انگشت تأکید میخالقیت و بداعت  ،کاريتازه
از  چه حافظ و نی در جاي خود نشسته باشد و تصویر و تلقیِآمد، اگر آنچه تاکنون  ؛کنمبندي سخنانم را جمع. 6

که  چنین انگاشت توانمورد عنایت قرار گرفته باشد، می آوردماز نیکوس و اقبال  اي کهتکملهنیز و  »گناه«مفهوم 
 ؛ه استتکون یافتو ی بر آن شکل گرفته نجهان مبتیعنی  ؛گناه  امري است که منشأ وجودشناسانه دارد ،نزد حافظ

نکرد  شناخت و تکلیف فوق طاقت گونهعالم خاکی را باید این که از این قرار است این نگاه مترتب بر  آثار و نتایج
ایی نمو فسقدعوت به گناه حافظ شود. در عین حال،  از گناه عالم انسانی روزي روزگاري، عاريو انتظار نداشت که 

  :کندنمی هم
 نجاتکنم به راه خیرت دال داللت 

  مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش
 

   .و باید از آنها عمیقاً بر حذر بود اند سهمگین حافظ از نظر (خطاهاي اخالقی) گناهان اخالقیافزون بر این، 
  

 و  ردکدر زمینه و زمانه دیگري زندگی می نیچه .شودقصه متفاوت میرسیم، میداران نیچه که میراثو به نیچه 
گر قرار است ا به نزد او،  وداع کرد. ادیان ابراهیمی نگاه و نگرش متافیزیکیِید با که با بوداین  ص و تلقی اشتشخی

انسانی و آدمی دوباره و دیگرگون بر روي کره خاکی سربرآوباید  ،در  کثیري از آنچه میراث سینه به دست رد
ت گرفته و محصول اخالق بردگان است أمایه نشاین میراث از انسانهاي میان نیچه، از منظر؛ زیرا زد گان بوده گذشت

در عین  .شخصیت مسیح را نمی پسندید سبب نیچهبه همین . است کار سروران بودهنِ بر و بند نهاد دکه در مقام قی
که یکی از  به عنوان کسی ، بلاالهیاتیو نه از منظر تئولوژیک البته  بود؛پیغمبر اسالم بر سر مهر شخصیت با حال 

ح هم پیرامون مسی هر چند. شکل گرفتتمدنی  پیرامونش داشت واراده معطوف به قدرت که بود ابرانسان مصادیق 
خور رد ومی کند و ترس القاي ضعف د؛ اخالقی که دانمیزبونانه  را مسیحیت اخالقتمدنی شکل گرفت، اما نیچه 

 و فرمایی استخود فرمان ،آنچه در این میان برکشیدنی استنیچه، از منظر  .نه درخور سروران و مایگان استمیان
دن که ماحصل خلق  ش بل وجدانی، نه وجدان متعارف و مألوف برگرفتنی است؛ ،ردوجدانی که اینچنین سر بر می آو

 ندر اندیشه برساختش است و یخالق و واضع ارزشهاي خوو فرماست فرمان ابرانسانی که خود ؛انسان دیگري است
در دل سنت ادیان ، چنانکه و گناه کردن» گناه«الزمه سخنان فوق این است که مقوله  است. نوین یک نظام اخالقی

  .و فرو نهادنی است نیچه نیست و محلی از اعراب ندارد، مد نظر به بحث گذاشته شدهابراهیمی 

                                                        
کریم سروش ، نوشته عبدال»اقبال شاعر« ، نگاه کنید به مقاله در منظومه شعريِ اقبال الهوري» تازه کاري« و » بداعت« و » آفرینش« مفاهیم  راي آشنایی بیشتر با. 24

  در لینک زیر:
h ps://plus.google.com/104558468598064623843/posts/Pzn3r55PU7A 
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دیده  هم به مراتبالهوري یکوس کازانتزاکیس و اقبال در ننیچه اي،  »خود فرمان فرماییِ« و » آفرینندگی«باور به 
رفرمیست مسلمان بود و به متافیزیک ادیان باور  ،که اقبال ر دادمد نظر قرارا هم باید  نکتهدر عین حال این  .شودمی

ر میراث ب دست رد به طور کلی نه ابرانسانی که ،عنصر خالقیت و ابداع و آفرینندگی را از نیچه گرفته بود .داشت
 مِه مقوکرا کاري تازهو خالقیت  ،از نیچهاقبال  .زند و معتقد است که اخالق امري برساخته اجتماعی استمی هگذشت

ز و برو »م اسالمیسمانیاو« درمی تواند در روزگار کنونی  ،محمد ارکون تعبیربه  و انسان نوین است سربرآوردنِ
به خاك  گزارش  در اواخر عمر به گواهی ؛اشتشباهت بیشتري دنیچه  هباما نیکوس  .بودبرگرفته کند، پیدا ظهور 
  شده بود.  انگار ندانم عبور کرده وادیان ابراهیمی متافیزیک ، از  یونان


