نقدی بر:

نیچـه
( درباره «ارزش های ذاتی» و «واقع گرائی»)

سیدمحمدرضا علوی سرشکی

نقدی بر نیچه

قابل توجه:
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و تشکر را دارم.
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فریدریش ویلهلم نیچه :روحانی زاده ای است که در پانزدهم

اکتبر  2344م در روکن 1نزدیکی الیپزیک زاده شد.
وی پس از دوران تحصیالت ابتدائی و

مادرش عالقمند بود که او نیز مانند پدرش ،روحانی شود یعنی
کشیش شود ،اما عالقه او به «ادبیات» و « تاریخ باستان» بود و
عالقه شدیدی نیز به موسیقی داشت و از همین جهت بود که
عالقمند و شیفته موسیقی دان معروف ریشارد واگنر شد.
 در سال  - 2364وارد دانشگاه بن شد و بطور تصادف با آثارً
« شوپنهاور» آشنا شد و عمیقا تحت تاثیر فلسفه بدبینانه و
بی خدائی شوپنهاور ،قرار گرفت.
 و در جنگ میان آلمان و فرانسه ،داوطلبانه به عنوان پرستار بهجبهه رفت و با مبتالء شدن به بیماری سختی که تا آخر عمر
همراهش بود از جبهه بازگشت.

 -در سالهای  - 2378-کتاب « تأمالت نابهنگام» 2را نوشت و

در سال  - 2373کتاب «بشری بس  -بسیار بشری» - 3را نوشت و

در  - 2331کتاب حکمت شادان = 4دانش شاد را

Röcken.
Unzeitgemässe Betrachtungen.
Menschliches, Allzumenschliches.
Die Fröliche Wissenschaft.

1.
2.
3.
4.
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و در سال  « - 2331 - 2335چنین گفت زرتشت» 1را نوشت و
در
 - 2336 -کتاب «فراسوی نیک و بد»

2

 - 2337 -کتاب «تبارشناسی اخالق»

3

و در  - 2332دیوانه شد و در  - 2288از دنیا رفت.
مترجم آقای آشوری در دیباچه ترجمه همان کتاب «فراسوی
نیک و بد» تالیف نیچه ،چنین می نویسد:
این کتاب در اصل در سال  ،2336از پی
« چنین گفت زرتشت» چاپ شد.
«زرتشت» را بدرستی ،نخستین کوشش
«نیچه» برای نمایاندن «تمامی فلسفه اش»،
دانسته اند.
 کارهای پیشین او ،همه مرحله هائیزمینه ساز بوده اند و با «زرتشت»« ،مرحله
8

نهائی»  ،آغاز می شود،
«نیچه» ،همین اندیشه را در سر داشت که
کتاب « فراسوی نیک و بد» را نوشت.

1. Also Sprach Zarathustra.
2. Beyond Good and Evil.
3. Zur Genealogie der Moral.
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در سپتامبر  - 2336در نامه ای به «یاکوب
بورکهات» ،نوشت:
« خواهشم می کنم این کتاب را بخوان.
اگرچه همان چیزهائی را می گوید که
«زرتشت» من گفته است ،اما به زبانی دگر،
بسیار دگر ».هنگامیکه نیچه چهارمین بخش
«زرتشت» را می نوشت ( ،) 2334- 5در آن،
دوران طوفانی پرکاری و آفرینندگی ،طرح أثر
اصلی او ،که در آن می خواست تمامی
فلسفه اش را شرح کند ،به ذهن اش گذشت.
این اثر بعدها ،نام « خواست قدرت» بخود
گرفت و عنوان فرعی آن را «کوشش برای
باژگون کردن همه ارزش ها» ،قرارداد.
« فراسوی نیک و بد» ،از نظر هنر
نویسندگی« ،پخته ترین و اساسی ترین أثر
نشری نیچه» است.
«نیچه» ،در یادداشتی « ،فراسوی نیک و
بد» را کتابی « برای روشنگری مهمترین
مفاهیم زرتشت» ،می شمرد.
 او خود درباره « فراسوی نیک و بد»،چنین می نویسد :پس از آنکه بخش آری-
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گوئی وظیفه من ،بپایان رسید ،یعنی بخش
«زرتشت»  ،نوبت به بخش نه-گوئی فرا رسیده
بود [یعنی] باژگون کردن ارزش های تاکنونی
ما ،جنگ بزرگ ...این کار شامل جست و
جوی آهسته در پی کسانی بود که با من
مربوطند ...آنانی که دستهاشان را برای
ویرانگری به من ،می دهند.
(سپس در باز نمودن فراسوی نیک و بد
می گوید ):این کتاب در اساس ،نقد

«مدرنیت» 1است که از «علوم مدرن»،
«هن رهای مدرن» ،از جمله « سیاست مدرن»
در نمی گذرد.
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1. Kritik der Moderniät.

. م2288 - 2344 ، فریدریش ویلهلم،نیچه
Nietzsche, Friedrich Wilhelm
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 هیچ شکی نیست در اینکه «نیچه» قلمی قه ار ،شیوا ،پرجاذبه و بی نظیر داشت و باالخص آنکه با طنز همراه بود که خود
این طنز شیرینی گفتار او را دوچندان می کند.
اما محتوای نوشته های او ،چیزی نمی توانست باشد بجز بازتاب
ً
تفکرات و عقائد و بعضا سؤاالت و شکوک گرفته شده از محیطاش
که در قرن قبل یعنی قرن هیجدهم توسط روشنفکران فرانسه و
بعضی از نویسندگان انگلیسی مثل داروین و هیوم و کانت آلمانی
و غیره ایجاد شده بود و میان جوانان آنزمان ،شایع شده بود و
باالخص نویسندگان بعدی همچون شوپنهاور بدبین و بی خدا و...
که جاذبه تفکرات شوینهاور و بی خدائی و نظریه «انتخاب طبیعی»
داروین شاید از همه بیشتر در او موثر بود.
«نیچه» که از نویسندگان پرمطالعه بود در ابتداء مطالعات اش،
گرایش به « پوزیتیویسم» و «نفع گرایان» داشت که تنها « شناخت
معتبر» را «شناخت حسی» می دانست اما با گذشت زمان وقتی
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متوجه ضعف «شناخت حسی» و ناتوانی آن ،در « شناخت انسان»
گردید ( ،تحت تاثیر تفکرات زمان و ناتوانی «فلسفه های زمان اش»
در توجیه «فلسفه علم» و «فلسفه ارزش»ها) ،همه چیز نزد او زیر
سؤال رفت ( یعنی متوجه شد که شناخت حسی حس گرایان درباره
ً
انکار «منظومه شمسی» و «انکار اتم» ،خطاء بوده است) واقعا به
شکاکیت بازگشت .حتی «بدیهیات» را هم زیر سؤال رفته دید اما
از آنجا که بدون اعتقاد به «بدیهیات» ،زندگی را ناممکن می یافت
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به دیدگاه «افسانه های مفید» ،روی آورد و گفت« :گزاره ای که مفید
است گرچه در واقع ،درست نباشد ( و خالف واقع باشد) نباید در
عمل ،ما از آن روی برگردانیم»؛
و همه« ،باورهای علمی و عقلی بشر» را افسانه های مفید
دانست و همه را از جهت «مطابقت با واقع» ،زیر سؤال برد.
بعد از دوران سوفسطائیان و ظهور سقراط در تاریخ بشر ،هیچ
کس چنین تهاجمی به باورهای بشریت حتی به «بدیهیات علمی»
و «عقلی» و باالخص «ارزش ها» را نداشت و برای اولین بار،
«نیچه» با قلمی شیوا و سحرآمیز و به نهایت شیرین و طنزآمیز،
همه باورهای بشریت را انکار کرد و یا زیر سؤال برد حتی «تمدن
ً
جدید غرب» و ارزش های همه بشر را زیر سؤال برد و صریحا از
«مرگ خدا» ،صحبت کرد و به استقبال آن ،رفت و فراموش شدن
خدا را دروازه آزادی بیشتر دانست.
با ظهور «نیچه» ،فرهنگ جدید غرب و أ ومانیسم و م درنیسم و
خدا و مسیحیت و ادیان ،همه زیر سؤال رفتند و «نیچه» پایگذار
«پست مدرن» گردید.
البته سرنوشت انکار «ارزش های مطلق ذاتی» و انکار «خدا» و
انکار «ارزش های مذهبی و غیره» ،در نتیجه همه آرزوها را از نظر
ارزش یابی ،بی ارزش ،معرفی کرد و زمینه ساز دیدگاه «پوچ گرائی»
و نهیلیسم شد.
قلم شیوا و قهار «نیچه» و تاثیر بی نظیر آن در جوانان و
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دانشگاهیان ،نه تنها دین بلکه فرهنگ بشریت و مدرنیسم و
أ ومانیسم را نیز تهدید کرد ،و به جد  ،قرن پس از خود یعنی قرن
بیستم را به ش دت تحت تاثیر قرارداد و این تاثیر شیوائی قلم او بود
که با طنز ،شیرین تر شده بود زیرا در «نوشته های نیچه» نه
«استدالل های عقلی منطقی» و نه « استقراء تجربی کاملی» وجود
ً
داشت مثال در ادعای « خواست قدرت» که همه بشریت و
باالخص فیلسوفان و نویسندگان را به آن متهم می کند هرگز از همه
بشریت درباره این « اراده قدرت» سؤال نکرده و « استقراء تام»
ننموده بود بجز آنکه شاید آنرا در خودش و بعضی از اطرافیان
خودش ،یافته بوده در حالیکه این گفتار نیچه ،صحیح نیست زیرا
همه مردم ،دنبال کسب «قدرت» نمی روند بلکه بسیاری ،دنبال
ً
زیاد کردن لذ ت و خوشی خود هستند و بعضا بیشتر دنبال آسایش
خود هستند حتی اگر لذت بیشتر ،مست لزم زحمت زیاد و سلب
آسایش آنها باشد آنرا فراموش می کنند و نمی خواهند.
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و نیز ادعای «نیچه» باینکه « همه دوستی ها و یا فالن دوستی
خاص ،نتیجه ترس است» باز بطور « قضیه موجبه جزئیه» ،مورد
قبول است اما ادعای کلیت آن ،از طرف نیچه بدون استقراء کامل و
بدون هر دلیل مناسب است.
حتی ادعای «قدرت طلب بودن» دانشمندان و فیلسوفان بر فرض
قبولاش ،دلیل این نمی شود که گفته های دانشمندان و فیلسوفان
برای بیان «واقع و حقیقت» نباشد چون انگیزه «منفعتطلبی» یا
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«قدرت طلبی» کاشفان علوم و فلسفه ،هیچ منافاتی با واقعگرائی
آنها در «کشف حقایق» ندارد زیرا آنها می دانند آنچه مردم خریدار
آن اند کشف حقایق و واقعیت ا ست و لذا می کوشند بیشتر
«واقعیت ها» را کشف کنند تا در مقابل کشف آنها و « فروش آنها به
مردم» به پول و قدرت و هر چه می خواهند برسند مردم برای شفای
ً
مریض خود ،دنبال دکتری میروند که بیشتر دواهایش ،واقعا
شفابخش باشد همچنین دنبال مهندسی که بتواند جایگاه معادن را
ً
ً
مثال نفت را واقعا ،درست کشف کند و...
حتی «نیچه» در انکار «وجود خدا» و ادعای «مردن خدا»،
هیچ دلیل عقلی و یا استقراء کاملی نمی آورد اما همچنان ادعا
می کند که « خدا مرده است» در حالیکه پایان قرن بیستم و شروع
قرن بیست یکم « ،باال گرفتن فعالیت های مذهبی» حتی در امور
سیاسی ،دلیل این است که خدا فراموش نشده است حتی در همان
قرن بیستم ،ادعای «نیچه» درباره «مرگ خدا» و فراموش شدنش
در قاره اروپا ،واقعیت نداشت گرچه بخاطر رفتار ناصحیح پاپ ها،
مقداری ایمان بخدا و مذهب نزد مردم از رونق افتاده بود در هر
حال قرن بیستم و باالخص قرن بیست و یکم ،آنطوری نبود و
نیست که «نیچه» خیال می کرد و هیچ استدالل علمی و عقلی
«نیچه» بر ادعاهایش نداشت و تنها جو محیط آنروز و شیوائی و
شیرینی قلم اش بود که تاثیرگذار بود.
ما اینک در کتابهائی که چاپ کردیم و سایت ،به تمام
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«اشکاالت (هیوم 1انگلیسی و کانت 2آلمانی و غیره) به
استداللهای اثبات خدا» ،جواب دادیم و دالئل اثبات «خدا» و
« نفس غیر مادی» بدون مناقشه است و نیاز به تکرارش نداریم و
اینجا تکرار نمی کنیم.
آنچه در این کتاب می خواهیم درباره آن ،صحبت کنیم
« ارزش های ذاتی عقلی مطلق» است که بیش از همه موضوعات و
مسائلی که نیچه مطرح کرده ،اهمیت دارد که انکار آن ،نه تنها
«دین» بلکه « تمدن و فرهنگ انسانی» و «علم» و «عقل» را هم بی
ارزش معرفی می کند و برای تمدن و فرهنگ انسانی ،بسی
خطرناک است.

ً
بحث ما ،اینک درباره «ارزش های ذاتی» ،بحث کامال «عقلی»

است یعنی مبتنی بر « اعتقاد بخدا» و «مذهب» ،نیست حتی برای
کسی که اثبات خدا را ممکن نمی داند و یا همچون بعضی از
ً
نویسندگان ،حتی وجود خدا را محال و ناممکن می داند (و واقعا
16

به مرگ خدا بمعنی مورد نظر نیچه ،معتقد است) بحث
« ارزش های مطلق ذاتی عقلی» ،بحثی مست قل و جالب توجه است
و مفید و حیاتی برای «ارزش های انسانی و تمدن بشری» است.

 2722 2776م 1. David, Hume -
 2714 2384م 2. immanuel, kant 
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نکته دیگر ،درباره «نیچه» اینکه چرا «نیچه» را جزو نویسندگان
« اصالت الوجودی» یعنی انسانشناسان جدید می دانند عمده
علت اش این است که در عصر جدید و عصر حاضر ،بیشتر ،این
دو فلسفه ،راجع است
 - 2یکی مکتب فلسفی «حس گرائی افراطی» ،معروف به
« پوزیتیویسم» که تنها علم مورد قبول را « علم حسی تجربی»
می داند.

 - 1مکتب فلسفی « اگزیستانسیالیسم »1یا « اصالة الوجودی»

(= انسانشناسی جدید) که «علوم حسی» را تنها برای شناخت
اجسام مادی ،کافی می داند و برای «شناخت انسان»« ،شناخت
حسی تجربی» را که به شناخت ماده فیزیک ای و میکانیکای
می انجامد ،کافی نمی داند و می گوید « شناخت انسان» تنها از
طریق « شناخت بیواسطه درونی» ،ممکن ،است و انسان موجودی
« فاعل مختار» است بر خالف « مادی فیزیکی میکانیکی» که طبق
جبر فیزیکی و میکانیک ،ف عل و انفعال می کند و هیچ « شعور و
اختیاری» از خود ندارد ،اما امتیاز «انسان» بر همه موجودات
دیگر در داشتن «اختیار» است و به قول معروف « ،سایر
موجودات» با « ماهیت خاص و مخصوص به خود» ،بوجود

1. Existentialism.
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ً
می آیند مثال درندگان با ماهیت درندگی ،چرندگان با ماهیت
چرندگی یعنی گیاه خواری و پرندگان کبوتر و گنجشک با ماهیت
بی آزاری خودشان اما در « انسان» ،وجود بر ماهیت مقدم است و
ویژگی انسان حین تولد این است که هیچ ویژگی خاصی ندارد اما
انسان ،این انتخاب و اختیار خود ش است که روحیه و ماهیت
روانی خود را چگونه بسازد همچون حیوانی درنده و خطرناک و یا
همچون کبوتری بی آزار بسازد در هر حال ،صفات و ویژگی های
یک « فرد انسان» ،مربوط به انتخاب خودش است تا خودش را
چگونه بسازد.
«انسان» در ساختن خود بر خالف حیوانات ،آزاد آزاد است و این
اعتقاد مشترک همه «اصالة الوجودیها» است و من جمله ،اعتقاد
«نیچه» و لذا نیچه یک فرد «اصالة الوجودی» و «انسان شناس جدید»
است که همچنین توجه را روی «فرد و وجود فرد» و ویژگیهای
انضمامی «فرد انسانی» ،نهاده است نه روی کلی بافیهای انتزاعی
18

ارسطوئی و افالطونی که چه بسا خطاء هم هست؛ البته این طرد
مادهگرائی و حسگرائی افراطی در «شناخت انسان» و لزوم «شناخت
انسان از طریق درون» و نیز اعتقاد به «اختیار و آزادی انسان» ،یک
صفت مشترک همه «اصالة الوجودیها» است اعم از آنها که معتقد به
«ارزشهای ذاتی» برای انسان باشند (که آن ارزشها الزمه ذات اشیاء
و فطرت انسانی است) همچون «مارسل» و یا آن انسانگراهائی که
همچون «نیچه» ،منکر همه «ارزشهای ذاتی مطلق» برای عموم
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انسانها هستند و همه ارزشها را نیز ساخته خود انسان میدانند .و لذا
اصالة الوجودیها به دو گروه تقسیم میشوند:
 - 2اصالة الوجودی هائی که همچون «مارسل» ،معتقد به
« ارزش های ذاتی و مطلق» برای انسانها هستند.
 - 1اصالة الوجودی های ،بی اعتقاد به همه مفاهیم ماوراء
الطبیعی اعم از «ارزش های ذاتی عقلی» و «خدا» و «روح».
البته ما پس از بیان «ارزش های ذاتی عقلی» و اثبات غیر قابل
انکار بودن آنها ،خواهیم گفت که یک «انسان شناس کامل» که
معتقد به « مسئولیت برای انسان است» عالوه بر اعتقادش به
« فاعل مختار بودن» انسان ،که پیشفرض اول مسئولیت پذیری
انسان است می بایست «ارزش های ذاتی» را هم بشناسد یعنی
« وظیفه انسانی اش» را بشناسد تا امکان «مسئولیت داشتن»،
محقق شود زیرا:
 - 2درست است اگر موجودی« ،فاعل مختار» نباشد نمی توان
او را مسئول کارهایش دانست مثل آثار فیزیکی و میکانیکی اجسام
را نسبت به خود آن اجسام بی جان و نیز حیوانات را در آنچه بطور
غریزی و بدون اختیار از آنها سرمی زند و یا « انسان دیوانه» را
نسبت به رفتاری اش که از روی فهم و شعور و اختیار ،انجام
نگرفته است یعنی اختیار پیشفرض هر مسئولیتی است.
 - 1اما عالوه بر «اختیار» در انسان که پیشفرض هر مسئولیتی
است« ،شناخت وظیفه عقلی یعنی ارزش های ذاتی» که الزمه
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وجود عقل ،در بشر است پیشفرض دوم «مسئولیت» است کسیکه
عقل ندارد و درست را از نادرست و ارزشمند را از بی ارزش
نمی شناسد مسئولیتی هم ندارد ،مسئولیت در مقابل شناخت وظیفه
و تکلیف است کسیکه وظیفه پیدا می کند از فردی یا افرادی و یا
خانه و یا منطقه ای حفاظت کند اگر نکندمسئول است ،کسیکه
چراغ راهنما و قرمز را «می بیند» و از آن عبور می کند مسئول است
کسیکه غذائی را می داند ضرر دارد و میخورد در صورتی متضرر
شدن ،مورد مالمت و سرزنش قرار می گیرد و و مستحق سرزنش
هم هست بر خالف کسیکه فکر می کرد طعامش ،هیچ ضرر ندارد
و آنرا خورد و...
در هر حال «شناخت عقلی وظیفه» هم پیشفرض «مسئولیت»
است زیرا کسیکه وظیفه دارد همچنین مسئولیت هم دارد کسیکه
هیچ وظیفه ای ندارد ،هیچ مسئولیتی هم ندارد چنانکه کسی که
عقل ندارد و هیچ وظیفه ای را نمی شناسد و نمی تواند بشناسد،
20

هیچ مسئولیتی هم متوجه او نیست.
و لذا اگر «عاقل مختاری» ،تعهدی کرد مسئول انجام آن هم
هست چون هر عقلی ،تشخیص می دهد که یا «تعهد نکن یا به
تعهد خود ،عمل کن» اما کسیکه «دیوانه» است و یا «احمق»
است و این مقدار هم تشخیص نمی دهد مسئولیتی هم متوجه او
نیست پس « انسان شناسانی» که فکر می کنند با وجود انکار
« ارزش های عقلی ذاتی» باز انسان چون « فاعل مختار» است
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مسئول است اشتباه می کنند و « انسان شناس کامل» نیستند « انسان
شناس کامل» ،کسی است که هم انسان را فاعل مختار بداند و هم
به « ارزش های ذاتی مطلق عقلی» معتقد باشد.
و لذا «نیچه» چون انسان را «فاعل مختار» می داند انسان
شناس است ولی چون منکر «ارزش های ذاتی عقلی» است
« انسانشناس کامل» نیست یعنی بعضی از جهات «وجودی
انسان» را شناخته و بعضی دیگر را نشناخته است.
در هر حال پس از اشاره ای به کم و بیش « تفکرات نیچه»،
اینک به نقد و بررسی بحث «ارزش های ذاتی» ،می پردازیم:
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مقدهم
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مقدمه
سخن گفتن از «نیچه» ،گرچه مشکل است بخاطر پراکنده گی
افکار نیچه در دوران حیات اش و تناقضات در گفتار او ،لکن نقد و
بررسی خصوصی تفکرات «نیچه» مشکل تر است باالخص
نویسنده ای که در مقام تشکیک و انکار می ایستد و هر باوری را
می خواهد زیر سؤال ببرد و یا به مسخره و طنز بگیرد.
اما با تمام این مشکالت ،در نقد و بررسی افکار «نیچه» ،که
عالوه بر اینها بخاطر شیوائی و زیبائی طنز آمیز بودن قلم اش،
تاثیری عمیق در جوانان و دانشگاهیان ،گذارده است و پایگذار
«پست مدرن» و تفکرات جدیدی در نسل موجود فعلی شده است
چاره ای نیست جز آنکه ما تنها « یک موضوع خاص و معین» از
تفکرات اش را مورد نقد و بررسی ،قرار دهیم تا نقد ،واضح باشد و
نقد و بررسی سایر تفکرات اش را بگذاریم برای مقامی دیگر و
دفتری دیگر.

ً
لذا ،ما در میان « تفکرات نیچه» که بعضا مربوط به روانشناسی
ً
می شود و روانشناسانه است و بعضا مربوط به فلسفه و دیدگاهی
فیلسوفانه است دومی را که بیشتر به رشته ما مربوط است انتخاب
کردیم یعنی « موضوعات فلسفی» را و تفکرات روانشناسانه را
می گذاریم برای محققین روانشناسی که رشته ای تجربی از علم
روز است.
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«نیچه» در قسمت « موضوعات فلسفی» ،دو موضوع را بیشتر
مورد تهاجم و طرد قرار داده است که یکی مربوط می شود.
ً
 - 2به بحث «خدا» که کرارا نیچه می گوید « :خدا مرده است» و
اینک ما در اروپا بدون سایه سنگین خدا بطور آزادانه تر می توانیم
ً
زندگی کنیم و در اواخر عمراش ،مخصوصا پس از مطالعه کتب
« شوپنهاور» و نظریه «داروین» درباره تکامل انواع جانداران ،به
خدا و دین به شدت بدبین گردیده بود.
 - 1دوم مربوط می شود به انکار «ارزش های ذاتی مطلق» برای
همه انسانها که ما این بحث را بطور مفصل در متن کتاب به آن
می پردازیم و در این مقدمه ،دیگر درباره آن ،سخن نمی گوئیم.
اما موضوع «خدا» هم که موضوع فلسفی اول نیچه است یک
مفهوم واحد روشنی نیست که بشود از اول روی نفی و اثبات آن
بحث کرد بلکه اینک در جهان مف اهیمی از خدا وجود دارد و حتی
نزد فیلسوفان نیز مفهوم واحدی ،وجود ندارد گرچه میان همه
26

مفاهیم خدا« ،مفهوم مشترک» و ما به االشتراکی است لکن آنچه
در نقد و بررسی و در اثبات و نفی ،اهمیت دارد تعین دقیق «مفهوم
موضوع» برای نقد و بررسی است؛
زیرا مفاهیمی که ادیان اله ی و غیر الهی و خداشناسان درباره
خدای شخصی و یا وحدت وجودی ،در نظر دارد و به آن معتقد
است نه تنها ملحدین منکر آ ن هستند حتی یک « موحد واقعی» نیز
منکر وجود ،خدایان « ،اکثر ادیان» و « فالسفه» است حتی خدائی
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را که کانت در کتاب سنجش خرد ناب اش ،قابل اثبات نمی داند و
سرانجام اثبات اش را« ،تناقض گوئی» می داند اما در پایان کتاب
تمهیدات اش ،که انرا پس از کتاب خرد ناب ،نوشته است با توجه
به اصالحات وارده در آن «مفهوم خدا» و رسیدن به «مفهوم
ً
صحیحی از خدا» ،آنرا قابل اثبات عقال اعالن می کند ،و مشکل
هیوم را هم در «اثبات خدا» همان تصور غلط ارسطوئی و
افالطونی از مفهوم خدا است.
مهم در هر بحثی و باالخص ،درباره اثبات و یا نفی «وجود
خدا» ،تعیین دقیق «مفهوم موضوع» است.
مفهومی از خدا را که ارسطوئیان و افالطونیان و ابن سینا و
ً
امثال اینها از فیلسوفان ،به آن معتقداند و اثبات می کنند دقیقا  ،نقد
کانت بر آنها وارد است و به تناقض گوئی می انجامد.
همچنانکه مفهومی از خدا را که ادیان فعلی جهان و حتی یهود
و مسیحیت و غالب مسلمانان در مکاندار بودن خدا در نظر دارند
نیز نه تنها قابل اثبات عقلی نیست بلکه در خود مفهوم اش ،تناقض
موجود است و هر «موحد وا قعی» نیز منکر آن است و مثبت خدای
واقعی است که مفهومی دیگر دارد و تعریفی دیگر.
باالخص «خدای مسیحیت» و « ادعای تعدد و در عین حال
ادعای توحید و وحدت آن» که خود نوعی ،تناقض گوئی است
ادعای خدائی عیسی ،که روزی متولد شده است و روزی میمیرد،
دیگر مرگ چنین خدائی ،قابل انکار نیست و نیچه گویا بنابر چنین
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تصوری از خدا ،حرف بیجائی نزده است اما مقصود از مرگ خدا
بمعنی کم رنگ شدن اعتقاد بخدا بخاطر اشکاالت وارده از طرف
بعضی از فیلسوفان و ضعف پاسخ گوئی کلیسا در مقابل آن ها،
گرچه در قرن نوزدهم تا اندازه ای معنی دار است اما پ ایان قرن
بیستم و شروع قرن بیست و یکم که با انقالبها و حرکت های مردمی
مذهبی ها در سراسر جهان کم و بیش روبرو می شویم دیگر «مرگ
خدا» ،به این معنی هم وجود ندارد.
گرچه دین و مذهب بمعنی « ادیان غیر الهی» و یا «ادیان الهی
تحریف شده موجود در غرب و شرق» و حمایت رهبران آنها ،از
حکومت های دیکتاتور و یا فاسد ( و یا نظامهای سرمایداری که
همه چیز در خدمت سرمایگذاران است و مردم عامه ،در باطن
مورد نظر سیاست گذاران نیستند بجز برای کشاندن مردم به هر
انگیزه ای بسمت صندوق های رای و روی کار آوردن منافقین مردم
فریب با شعارهایش زیبا و ظاهر فریب که نتیجه آن نظام های فعلی
28

جهان است که دست رهبران آن ها در خون و خون ریزی های
جهانی هرگز قطع نمی شود و هرج و مرج و قانون جنگل بر جهان
حاکم است)؛
 آری چنین ادیان و رهبرانی که در باطن با رهبران نظامهایفاسد همراه اند و موید آن اند و «بقول مارکس در خدمت زر و
زوراند» ،نه تنها مورد نفرت مارکس و نیچه و امثال اینها می باشد
ً
ً
بلکه خدای واقعی و «دین واقعا و کامال الهی» نیز مخالف این
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ادیان ساخته شده و یا تحریف شده به دست بشراند و خود این
رهبران مورد اشاره ،بالی جان انسانها و انسانیت اند نه «عیسی» و

نه «محمد» که حتی راسل 1که خ ود را معتقد به هیچ دینی نمیداند
ً
این دو را چهره های درخشان تاریخ بشریت می داند و واقعا
هم چنین است و رهبران مذهبی مسیحیت و غالب مسلمانان،
گرچه شعار پیروی از این دو را می دهند حتی بقول راسل ،در باطن
این رهبران فعلی ادیان ،پیروان واقعی امپراطران و دشمنان واقعی
« عیسی» و «محمد»اند.
در هر حال ،من در سایت در کتاب « علم و عقل و دین» و نیز
در کتاب «اثبات خدا» تالیف اینجانب و کتابهای «نقد بر هیوم» و
«نقد بر کانت» هم درباره « تصور صحیح از مفهوم خدا» و هم
درباره اثبات « خدای واقعی و مصداق مفهوم صحیح از خدا» بطور
مفصل بحث کرده ایم و از تمام شبهات هم جواب مناسب داده
شده است و در عین حال از هر نقد کننده بجا ،پیشاپیش متشکریم
و دیگر اینجا آن بحث ها را تکرار نمی کنم و اینجا در این کتاب،
فقط به بحث «ارزش ها» می پردازیم؛

 « .1کتاب قدرت » تالیف راسل در فصل آخر  -مربوط به « قدرت روحاانی »
 در ترجمه فارسی منتصری چاپ تهران سال  1331صفحه  - 121در ایانزمینه « مسیح » و « محمد » را می توان از سیماهای درخشان تاریخ دانست.
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اما در پایان این مقدمه که اشاره ای به بیوگرافی «نیچه» هم شد،
تذکر این نکته الزم است که «نیچه» هرکه بود چه او را فیلسوفی
بزرگ و یا نویسنده ای با قلم شیوا بدانیم« ،شخص مهمی» بود
باالخص از این جهت که با انکارها و تشکیک ها و ...خود ،نه تنها
متدینان و مومنان بخدا و دین الهی را تکان داد بلکه اصل تمدن و
فرهنگ روز اروپا و بشریت را ،مورد تهاجمی موثر ،قرار داده است
که هیچکس نمی تواند بی اهمیت و بدون اعتناء به گفته های او،
بگذرد ،ناچار باید به نقد و بررسی گفته های او به پرداخت و این
نهایت ا همیت لزوم توجه بگفته های او را میرساند؛ اینک به نقد و
بررسی مهمترین نکته مورد نظرش یعنی «ارزش های ذاتی و مطلق
عقل ای» می پردازیم:
دکتر رضا داوری اردکانی :هر کس که فلسفه میخواند و داعیه
تفکر دارد باید اندیشه «پست مدرن» را بشناسد.

1
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«ارزشاهی ذاتی»:
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اینک سؤال این است آیا «ارزش های ذاتی و مطلق» و نیز
ً
« حقوق طبیعی و عقلی» واقعا وجود دارد و یا آنکه همه ارزش ها،
« قراردادی و اعتباری» است و هیچ حق و ارزشی (یعنی باید و
نبایدهائی) « ،ذاتی و ثابت و ال یتغیر وجود» ندارد.
« سقراط»  ،رواقیان و گروتیوس ،معتقد به « ارزش های ذاتی» و
« حقوق طبیعی» اند؛
و بالعکس گروهی دیگر و من جمله «نیچه» ،منکر « حقوق
طبیعی» و «ارزش های ذاتی» برای مطلق انسانها هستند و برابری
ذاتی انسانها را حتی در «حق حیات» و «آزادی» ،قبول ندارند و
می گویند :انسانها هرگز روی «ارزش هائی ثابت و مطلق» (و قطع
نظر از این جاعلین «حقوق» و « باید و نبایدهای قراردادی») ،هیچ
توافقی ندارند و هیچ «حقوق طبیعی» و « باید و نباید عقلی» و
« ارزش مطلق ذاتی» برای همه انسانها ،بطور متساوی ،وجود
ندارد.
این بحث ،بحث بسیار مهمی است که در طول تاریخ فلسفه در
دوران باستان در آثار سقراط مطرح بوده و در بعد سقراط ،نیز
رواقیان آنرا دوباره مورد بحث قرار دادند و در عصر جدید هم آقای
گروتیوس ،آنرا بیان نموده و حقوق بین الملل و حقوق دریاها را بر
اساس آن ،تدوین و مکتوب کرد.
برای روشن شدن این بحث ،ابتداء من چند مثال ساده می زنم و
سپس وارد بحث عقلی و تفصیلی آن ،می شوم؛
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« سقراط» بر « حقوق طبیعی» و اینکه عقل « بدیهیات نخستین
حقوق» و « اصول نخستین اخالق» را می یابد ،تاکید داشت و
«رواقیان» در توضیح بیشتر آن گفتند « :حقوق طبیعی ،حکم عقل
سلیم است» که عقل با توجه به « موضوعی طبیعی آن» ،حکم ،آنرا
استخراج می کند.
توضیح ما بر گفتار رواقیان یعنی همچنانکه در ریاضیات ما با
تفکر روی مثلث ،بر اساس « احکام خطوط متوازیه» می توانیم
ً
بفهمیم که «مجموع زوایای داخلی مثلث ،ضرورتا مساوی با دو
قائمه است» یعنی مساوی با صد و هشتاد درجه است همچنین ما
با تفکر بر موضوع «مادر» و «نوزادش» و خصوصیاتی که در
«مادر» و «نوزادش»  ،نسبت به همدیگر هست از نظر «روحی و
روانی و شیری که غذای طفل در سینه مادر است و غیره»،
درمی یابیم که حضانت این طفل ،حق مادر است و بودن طفل پیش
ً
مادرش در واقع عقال هم حق مادر و هم حق طفل است البته اگر
34

مادر ،مجنون و یا دارای امراض مسری نباشد و مانعی برای
ً
نگهداری طفل عقال نداشته باشد که در آن صورت ،باز عقل این
خصوصیات را درک می کند.
یعنی عقل درک می کند که نگهداری نوزاد ،حق مادر است و
ً
اگر کسی آنرا از مادر به زور بگیرد عقال مستحق « توبیخ و مالمت
ً
و حتی مجازات» است و باید عقال طفل را به مادرش برگرداند.
این درک «عقل»  ،درکی عام و مطلق است و حکمی قراردادی
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نیست که اختصاص به گروهی خاص داشته باشد بلکه حکمی عام
و مطلق برای همه بشریت در تمام طول تاریخ بشر بوده و هست
همچنانکه شرائط عقلی «قرارداد» باینکه « طرفین قرارداد باید عاقل
باشند» و با « اختیار خودشان قرارداد را منعقد کنند» ،شرطی عقلی
است که اختصاص به گروه خاص ی از بشر ندارد و در تمام طول
تاریخ ،زیر بناء همه «حقوق های قراردادی» ،بوده و هست.
اگر کسی ادعا کند که این «شرط» (عاقل بودن طرفین قرارداد و
اختیار داشتن آنها) ،شرط «عقلی» نیست بلکه شرط «قراردادی»
است که عقالی بشر برای خروج «دیوانگان» ،وضع کرده اند این
ادعاء قابل قبول نیست زیرا سؤال می شود هر کس حق دارد برای
خودش شرائط و محدودیت را بپذیرد و هیچ کسی حق ندارد بدون
رضایت دیگری ،حکمی و محدودیت ای را برای دیگران وضع کند
ً
در نتیجه این اشکال ،قابل قبول نیست مگر آنکه بگویند چون عقال
دیوانه حق بستن قرارداد را ندارد عقالی بشر این حکم را برای آنها
جعل کرده اند لکن باز با این گفتار ،به حکم عقل باز می گردد که
ً
عقال دیوانه قراردادش ،مسموع و مقبول نیست و داشتن شرط عقل
و اختیار قرارداد ،جعلی نیست ،یعنی نیاز به جعل هیچ کسی
ندارد.
همچنانکه «مجبور» که با تهدید به قتل ،ق راردادی را امضاء
ً
می کند عقال قراردادش مقبول نیست.
ً
در هر حال ،چاره ای نیست جز اینکه بگوئیم ما عقال  ،دارای
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« حقوقی طبیعی» هستیم که زیربناء «حق حضانت» و سرچشمه
« حق حضانت» و نیز زیربناء « حقوق قراردادی» است همچنانکه
« لزوم عمل به قرارداد» هم «چیزی عقلی» است نه «قراردادی»
ً
گروهی خاص و یا غیره زیرا اگر عقال اصل قرارداد ،الزم الوفاء
ً
نباشد و بگوئیم اصالة قرارداد ،الزم الوفاء نبود ولی بعدا بشرهائی
که قراردادشان ،الزم الوفاء نبوده ،قرارداد کردند که قراردادشان الزم
الوفاء بشود ،این گفتار ،مستلزم « دور و تسلسل محال» است هرگز
قرارداد «کسانیکه قراردادشان ،الزم الوفاء نبوده» ،نمی تواند ،الزم
الوفاء بشود؛
همچنین تساوی همه انسانها در « حقوق انسانی» مثل «حق
حیات» و «حق آزادی» و نیز « محدودیت این حق آزادی به سایر
حقوق طبیعی و حقوق قراردادی ،که بشرها با وجود عقل و اختیار،
تصویب می کنند» ،احکامی عقلی است یعنی از « حقوق طبیعی»
انسانها است که زیربناء « حقوق قراردادی» را تشکیل می دهد و
36

تمدن بشر هم بر این « حقوق طبیعی» و «ارزش های ذاتی عقلی»،
استوار است.
همچنانکه قسمتی از زیربناء « اصول اخالق» را هم تشکیل
می دهد زیرا نقض « حقوق طبیعی دیگران» و یا نقض «قراردادی
که با عقل و اختیار کامل منعقد شده» بدون هیچ دلیل موجه ،قابل
قبول عقل نیست و ظلم آشکار است و عقل آنرا قبیح می داند و
چنین کسی ،نزد هر انسان سلیم العقلی ،محکوم است و مستحق
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مجازات شناخته می شود.
«رواقیان» می گویند « :قراردادی که بر خ الف حقوق طبیعی
یعنی حقوقی ذاتی عقلی باشد قانون نیست بلکه قرارداد دزدان
ً
است که هیچ اعتباری عقال ندارد»
« سقراط »1در پاسخ به شخصی که منکر «حقوق ذاتی عقلی»

بود می گوید تو از کودکی وقتی مشاهده می کردی که همبازی تو
بدون هیچ دلیلی به تو می زند و به تو بیخود زور می گوید به پدرت
و بزرگترات شکایت می کردی که او بمن ظلم می کند و کار او را
محکوم می کردی این درک عقل تو بود در همان روزهای شروع
رشد عقلی ات.

2

ً
« گروتیوس» ،می گوید کارهائی ،ذاتا زشت است که خدا هم

نمی تواند آنرا خوب کند همچنانکه کارهائی خوب است که خدا
هم نمی ت واند آنرا بد کند.
«دورکیم» که منکر حسن و قبح ذاتی است یعنی این که منکر
ً
«کارهائی است که ذاتا خوب و یا بد باشد» ،می گوید« :هیچ
ً
عملی ذاتا  ،خوب و یا بد ،نیست بلکه هر عملی را که مردم خوب

 462  822ق.م 1. Socrates.
 .2ک تاب دوره آثار افالطون جلد سوم  -ترجمه لطفی  -چااپ تهاران ساال
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بدانند خوب است و هر عملی را که مردم بد بدانند بد است 1و لذا
آقای دورکیم ،توصیه می کند:
« که ما باید کاری کنیم که مردم ،آدم کش را بد بدانند تا آنرا

انجام ندهند».2

اشکال ما به آقای دورکیم ،همین است که «اگر آدم کشی و
ً
ناامنی» ،ذاتا بد نیست چرا ما باید کاری کنیم که مردم آدم کشی را
بد بدانند و آدم نکشند و به عبارت دیگر ،سؤال ما از ایشان این
ً
است که آقای «دورکیم»؟ اگر به قول شما هیچ کاری ذاتا خوب و
ً
یا ذاتا بد نیست حتی آدم کشی و نا امنی ،چرا ما کاری نکنیم که
« مردم آدم کشی و ناامنی» را خوب بدانند .چون شما می گوئید هر

 .1جامعه شناسی کیفری تالیف رضا مظلومان چاپ تهران سال  - 1333ص
:231
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هیچگاه نباید گفت :چون عملی جرم است وجدان عمومی
را مورد لطمه قرار می دهد بلکهه بایهد گفهت :چهون عملهی
وجدان عمومی را مورد لطمه قرار میدهد جرم است.
 .2کتاب جامعه شناسی کیفری  -تاالیف رضاا مظلوماان  -چااپ - 1333
صفحه - 241 - 131
بههراآ کنکههه کدم کشههان ام میههان برونههد بایههد در قبتهها
اجتماعی ...وحشت ام این کار پدید کیهد بایهد نفهر ام
خون ر یزآ پدید کید.
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عملی را که مردم خوب بدانند می شود خوب.
سؤال از شما این است که با خوب دانستن «آدم کشی» و
ً
« ناامنی» آیا «آدم کشی» و «ناامنی» می شود واقعا خوب؟
پاسخ هر عاقلی اینست که هرگز

ً ً
 زیرا «آدم کشی و ناامنی» عقال ذاتا  ،بد است و ناامنی هرگزخوب نیست و خوب نمی شود پس حق با سقراط و رواق و آقای
ً
گروتیوس است که می گویند :اعمال ای هست که ذاتا خوب است
ً
و اعمال ای هست که ذاتا بد است.
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همچنانکه « اعمالی هم هست کهه اها اهراد ا ،
خوب یا اد» می شو :
البته این حرفها که ما گفتیم « درباره خوبی و بدی ذاتی بعضی
ً
اعمال» ،منافات ندارد با اینکه بعضی اعمالی هم باشد که ذاتا
خوب و یا بد ن باشد بلکه بستگی به قرارداد داشته باشد و ب ا منافع
اکثریت مثل اینکه حرکت ماشین از سمت راست ،چیزی است که
اکثریت بشر آنرا پذیرفته است اگر نگوئیم همه بشرها ،حال اگر
کسی بخواهد عکس آنرا انجام دهد مواجه با خطر ک شته شدن
می شود و کار بدی انجام داده است؛
در صورتی ک ه اگر از اول ،بشر عکس آنرا انجام میداد یعنی
قرارداد می کرد که ماشین از سمت چپ خیابان برود و مردم بان
ً
عمل می کردند دقیقا نتیجه معکوس بود.
 یعنی خوبی و بدی حرکت از سمت راست و یا چپ خیابان،40

بستگی به قرارداد و عادت مردم دارد که عادت مردم در اینجا
چگونه هست ه رگونه که مردم به آن عادت کرده اند همان طور
حرکت کردن ،خوب است بسمت راست خیابان عادت کرده باشند
حرکت کنند همان طور هم ما ،خوب است حرکت کنیم.
ً
 اما هرگز همه کارها چنین نیست که بستگی صرفا به قرارداد وً
عادت ،داشته باشد و با عادت و قرارداد ،خوب یا بد بشود مثال اگر
مردم قرارداد کنند « هر نوزادی را با زور از مادرش بگیرند و او را
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بکشند یا به دیگری بدهند» ،کشتن طفل ،خوب نمی شود و گرفتن
با زور طفل هم از مادر ،خوب نمی شود و همچنین نسبت به «نا
امن کردن جامعه» و غیره.
خالصه اینکه

ً
ً
 « - 2اعمالی ،ذاتا خوب و اعمالی ذاتا بد است» و نیز
ً
 « - 1اعمالی هم ،ذاتا  ،خوب یا بد نیست» بلکه خوبی آنها،
عارضی است و مصداق آنرا « ،قرارداد» و «عادت» ،تعیین می کند
و امثال آنها.
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هجیتنگیری

از مطالب گذشته:
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سؤال :اینکه آیا آنطور که « نیچه و بعض دیگر» ،می گویند:
« همه ارزش ها ساخته انسان است و هیچ عمل و کاری نیست که
ارزش ذاتی و مطلق داشته باشد»؛
و یا آنطور که بعضی دیگر همچون «مارسل» می گویند:
« ارزش ها ساخته ما نیست و ما ارزش ها را تولید نمی کنیم بلکه
آنها را کشف می کنیم»؟
پاسخ :اینکه هیچکدام از دو طرف سؤال ،کلی و مطلق نیست
بلکه «بعضی از ارزش ها» که ریشه ارزش های دیگر را تشکیل
می دهد « ،ذاتی و مطلق است» و از ذات عمل ،کشف می شود (از
باب کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات)؛
اما «بعض اعمال دیگر» که اکثریت اعمال را تشکیل میدهد
«خوبی و بدی آن» ،ساخته انسان و تولید انسان است البته نه بی اساس
بلکه بر اساس مصالح و منافعی که (انجام و یا ترک آن عمل )،برای
انسان ،دارد لزوم انجام و یا ترک آنرا وضع و قرارداد میکنند.
ً
توضیح :اینکه هر چیزی که ذاتا صفت خاصی را ندارد لکن ما
ً
آنرا با آن صفت می یابیم ،قطعا در آن ،از چیزی ،استفاده شده است
ً
ً
که آن صفت ،ذاتی آن چیز است مثال آب ذاتا نه شیرین است و نه
شور اگر ما آنرا در جائی شور بیابیم که به آن آب شور می گویند
ً
حتما چیز دیگری که شوری ذاتی آن چیز است در آن مخلوط شده
که نمک باشد شور ی نمک ذاتی نمک است؛
ً
چنانچه اگر آبی را در ظرفی شیرین بیابیم می گوئیم حتما چیزی
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ً
که ذاتا شیرین است به آن وارد شده و با آن ،مخلوط شده است که
عسل باشد یا شکر و یا شیره انگور و خرما و غیره و لذا وقتی ما ماه
ً
را مشاهده می کنیم که گاهی تماما روشن است و گاهی نیمه روشن
است و گاهی بدون روشنی است ،بهمین خاطر می فهمیم که
روشنائی ماه از خودش نیست بلکه از چیز دیگری است که روشنی
از ذات آن است که خورشید باشد یعنی ماهی که روشنی از ذات
خود ندارد باالخره باید این روشنی را از چیزی دیگر ،گرفته باشد
که روشنی از ذات آن است ،این قانون را در اصطالح منطق
می گویند « :کلما بالعرض ینتهی الی ما بالذات».
در حقوق و الزامات حقوقی هم همین است «الزامات» در قوانین و
احکام ،تنها مربوط به «حقوق» میشود و «حقوق» هم دو نوع است
« -2حقوق قراردادی» که با قرارداد افراد میان خودشان ایجاد میشود و
ً
رفتاری را که قبال الزم االجراء نبود با تعهدشان الزم الوفاء میکنند -1
«حقوق طبیعی» یا بعبارت ما« ،حقوق ذاتی و عقلی» که آن حقوق را
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عقل با تامل در «موضوع» ،از ذات موضوع کشف میکند که این
«حق» ،الزمه این «موضوع» است چنانچه درباره حق حضانت مادر،
نسبت به نوزاد گفته شد و نیز تساوی انسانها در حق حیات و غیره از
ً
«حقوق انسانی بما هو انسان» که «حقوق طبیعی» عقال الزمه طبیعت
و ماهیت و ذات این موضوعها است و هرگز قابل سلب یا جعل نیست
و من جمله از این «حقوق طبیعی» است ،اختصاص «الزم الوفاء بودن
قرارداد» ،به افرادی که هنگام قرارداد ،دارای عقل و اختیار باشند که
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شرحش گذشت که لزوم وفا به «عهد» هم در این «قراردادها» بخاطر
«تعهدی» است که طرفین قرارداد (در عمل بان کار مخصوص)
میدهند و طبق «حقوق طبیعی» که «الزام» ،الزمه ذات «تعهد» است
قرار داد مورد تعهد ،الزم الوفاء میشود و لذا در مجالس قانونگذاری
«یک عمل هرچه مفید هم باشد مادامیکه از طرف نمایند مردم تصویب
نشده الزام ندارد» زیرا این الزام در انتخاب مردم و تعهدشان نسبت به
نمایندهشان است که مردم« ،متعهد» شدند هرچه این نمایندگان
«تعهد» کنند «مردم انتخاب کنند هم بان متعهد شوند» که به آن عمل
کنند یعنی کلما بالعرض ینتهی الی ما بالذات.
درست است که از نظر تعداد ،اکثر « الزامات حقوقی» مربوط
به « حقوق های قراردادی» است که صاحبان آن حقوق قراردادی بر
عمل بان رفتار« ،تعهد» داده اند حال چه در معامالت شخصی یا
گروهی یا ملی و جهانی که باشد .و سرچشمه الزامات همه آنها،
برمی گردد به الزامات ذاتی در «حقوق طبیعی» یعنی «حقوق عقلی
و ذاتی موضوع» که در اینجا ،موضوع «تعهد» است پس چنانچه
شرحش در اول مطالب گذشت « ،ممکن نیست همه حقوق
قرارداد ی باشند» زیرا چنانچه شرحش گذشت ،ادعای قراردادی
بودن همه حقوق ها ،مستلزم دور و یا تسلسل محال است و
سرچشمه « الزامات قراردادی» باید به الزامات «حقوق ذاتی» یعنی
« حقوق طبیعی و عقلی» بازگردد.
و کسانیکه مدعی ایناند که همه حقوق موجود ،قراردادی است از
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سرچشمه الزامات غافلاند و نسبت به شناخت «حقوق طبیعی و ذاتی»
جاهلاند.
همچنانکه هیچ عاقلی نمیتواند ادعا کنند همه حقوق موجود،
(اعم از موارد شخصی و غیره همه از) حقوق ذاتی و طبیعی هستند؛
زیرا بدیهی است که تعهدات شخصی یا مل ی را افراد و ملت ها
می دهند و جعلی ا ست و «تعهدات» ،از این قبیل است و از آنجا
که بسیاری افراد که آ گاهی کافی از منطق و فلسفه ندارند در انکار
« حقوق ذاتی» ،اشکال کرده اند که حقوق ذاتی (یعنی حقوق
طبیعی) بسیار معدود و انگشت شمار هستند و این انگشت شمار
بودن را دلیل بر نبودن « حقوق طبیعی» گرفته اند د ر حالیکه در عقل
نظری و منطق مشاهده میشود که تعداد قوانین و بدیهیات نخستین
عقل نظری ،معدود است مثل قانون استحاله اجتماع نقیضین و
قانون علیت اما موارد تطبیق و مصادیق استفاده از این دو قانون نا
محدود است و هیچ «عاقل آ گاهی» بخاطر معدود بودن تعداد این
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قوانین کل عقلی ،منکر آنها نمی شود.
پس اگر امثال آقای مارسل گفتهاند که ما ارزشها را ایجاد نمیکنیم
بلکه آنها را کشف میکنیم و ارزشها ذاتی و ازلی و ابدیاند
مقصودشان «حقوق ذاتی و ارزشهای ذاتی» است نه همه حقوق اعم
از حقوق قراردادی و غیره( .گرچه آنها هم باز میگردد به تعهدات که
لزوم وفای بعهد خودش از حقوق طبیعی و عقلی است).

نقدی بر نیچه

آیا «الزم او ن عقلی و یا خوب او ن عقلی» ،فقط
امعنی «مفید او ن» عمل است یا چیهی اهاال ر
هم هست؟
تا بداینجا روشن شد که خوب و بد یعنی باید و نبایدهای
ً
رفتاری انسان صرفا ساخته محیط نیست که بدون داشتن هرگونه
معیار عقلی باشد؛
اما آیا خوب بمعنی اخص کلمه که عنوان عدالت و احسان و
ً
فضیلت بران ،صادق است صرفا بمعنی مفید بودن آن رفتار است
حال مفید بودن بمعنی  « -2مفید بودن برای عامل» یا « - 1مفید
بودن برای اکثریت مردم و جامعه» باالخص در مواردی که میان
این دو فایده ،نسبت تضاد باشد (و حتی در فایده عامل هم ،ممکن
است تضاد میان فایده فعلی عامل و فایده آینده عامل باشد)؛
 اگر تنها فایده داشتن معیار ،خوب بودن است کدام فایدهمعیار اخالقی بودن است فایده عامل یا اکثریت جامعه؟ و نیز اگر
اجراء « حقوق طبیعی» در مواردی ،فایده ای عملی نداشت آیا عمل
به آن عدالت نیست و آن حق از حق بودنش ساقط است و....
ً
پاسخ :الف :اوال هیچ شکی نیست که رفتاری که هیچ فایده ای
در آن نباشد باالخص آنکه ضرر هم داشته باشد و یا ضررش بیش
از نفع اش باشد ،عملی عاقالنه ن یست چه رسد به اینکه خوب
باشد.
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ً
ب :ثانیا اینکه صرف داشتن نفع برای «عامل» (چه عامل فرد
باشد و یا جمع و ملت و یا گروهی خاص) ،عمل را خوب بمعنی
عادالنه و با فضیلت نمی کند زیرا نوع عمل های خالف و حتی
جنایت ،انجامش برای عامل بدون انگیزه نفعی که به خود عامل
باز گردد انجام نمی گیرد اما صرف داشتن سود برای «عامل» ،آن
عمل را حق و عادالنه و با فضیلت نمی کند؛ (چه در نزاع میان افراد
و یا گروهها و کشورها) زیرا مهمترین انگیزه در افراد بشر ،انگیزه
خودخواهی است که انسان ها را بسمت حفظ حیات و کم کردن
رنج و جلب لذت فرا می خواند و عمدۀ افراد و جوامع ،با داشتن
چنین انگیزه خودخواهانه و جلب نفع ،اقدام به عمل می نماید چه
نیکان اخالقی و چه خالف کاران و تبهکاران و ستمگران.
(حتی جوامع قوانین را که وضع می کنند همیشه با چنین
انگیزه ای است)
ً
 اما آیا این عمل نفع گرایانه تا چه حد ی عقال مجاز است البته50

تا حدی که به « حقوق طبیعی» افراد دیگر و یا جوامع دیگر،
ضرری نزد و حقوق طبیعی آنان (و یا حقوق قراردادی آنان که در
چارچوب حقوق طبیعی انجام گرفته است) را ضایع و نابود نکند
که اگر «نفع گرائی فرد» و یا « نفع گرائی جمع» به نابود کردن
ً
حقوق طبیعی دیگران لطمه ای وارد کند دیگر مجاز عقال نیست.

نقدی بر نیچه

ظلم و عملی ضد « عقل عملی»
عمل عادالنه :هر کاری که لطمه ای به حق حیات و حقوق
طبیعی دیگران وارد نکند میشود «عملی عادالنه» .البته با توجه به
اینکه برای خود شخص ،نیز مفید باشد و خودش را نیز معیوب و
نابود نکند.
ً
فضیلت :اما اگر رفتاری صرفا  ،بخاطر خدمت به دیگران ،انجام
گیرد بدون آنکه حقوق آنان را ضایع کند میشود «فضیلت» مثل رفع
خطر از دیگران و یا احسان به دیگران و باالخص ایثار به دیگران
و...
عمل ظالمانه :هر کاری که به حقوق دیگران تجاوز باشد
می شود ظالمانه نفع اکثریت نیز همین وضع را دارد اگر به حقوق
طبیعی اقلیت ،ضرر نرساند و حقوق طبیعی آنان را ضایع نکند
عادالنه است اما اگر « نفع اکثریت» به حقوق طبیعی دیگران یعنی
ً
اقلیت تجاوز کند مثال حق حیات و زندگی آنان را در معرض
نابود ی قرار دهد میشود ظالمانه چه این نفع با وضع قوانین در
مجلس انجام گیرد و یا بصورت رفراندم بطور مستقیم از همه ملت
ً
و لذا جامعه ای که اکثریت از نژاد خاص هستند مثال سفید پوست
ً
و یا سیاه پوست هستند نمی توانند عقال قوانین که به نابودی نژاد و
مذهب اقلیت تمام شود وضع کنند.
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«گروتیوس» می گوید« :مبدء و سرچشمه همه الزامات ،حقوق
است» یعنی ما به صرف اینکه رفتاری مفید است نمی توانیم آنرا
برای جمع الزام آور بدانیم و برانها تحمیل کنیم مادامیکه آنها طبق
حق آزادی طبیعی شان و اختیارشان ،آن قانون را تصویب نکردند و
به انجام آن ،تعهد ندادند وقتی به آن تعهد دادند طبق «حقوق
طبیعی» ملزم بانجام آن هستند زیرا الزمه «تعهد» ،طبق «حقوق
طبیعی»  ،الزم الوفاء بودن است.
خالصه اینکه رفتار انسانها بر اساس غریزه و عقل ،انجام
میگیرد و اشتباه و خطای علمی بعض از افراد و جوامع در تشخیص
بعضی از موارد و مصادیق نفع یا وضع قوانین مفید ،دلیل بی
معیاری رفتار بشر نیست.
زیرا ممکن است افراد و یا گروهها و جماعتی ،رفتاری را بنفع
خود دانسته و بر طبق آن عمل می کنند بعد ،بفهمند این رفتار به
نفع آنها نبوده است حال چه قوانین باشد و یا بعضی از مراسم و
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رفتار ادیان و غیره.
 «نیچه» در « تالیفات نخستین خود» وجود ارزش مطلق ومعیاری عام برای رفتار بشر را می پذیرد و آنرا تنها نفع گرائی
می داند که ما ثابت کردیم که نفع گرائی گرچه خوب است اما تنها
معیار عقل قوانین نیست و در وضع قوانین عالوه بر در نظر گرفتن
فایده ،همچنین مراعات حقوق طبیعی و کرامت انسانی الزم است؛
اما نیچه در « تالیفات اخیرشان» که بیشتر گویا تحت تاثیر
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دیدگاه «داروین» قرار گرفته اند وجود «ارزش های ذاتی و مطلق»
برای همه بشرها را انکار می نماید که این گفتار اخیرش طبق
توضیحاتی که گذشت ،گفتاری نامعقول و باطل است هم گفتار
اول نیچه و هم این گفتارش که در آخر عمر به آن معتقد بوده است
هر دو باطل اند اما گفتار اخیرش بیشتر نامعقول است.
زیرا انکار « حقوق طبیعی» و «ارزش های ذاتی»( ،خوبی ذاتی
بعض اعمال و بدی ذاتی بعض اعمال دیگر) به دور و تسلسل
می انجامد و محال و نامعقول است و هم ضد انسانیت و تمدن
بشری بوده و نوعی گرایش به وحشی گری و جهل است خصوص
اگر بگوئیم ایشان علوم ریاضی و تجربی را هم انکار می کند و در
قطعیت آنها نیز تردید می کند.
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ُ
معیاد عقلی ،د صحت و حسن «حقوق اراد ا

»

و « آداء محمو ه»:
در هر حال ،وجود «حقوق طبیعی» یعنی « حقوق ذاتی عقلی»،
قابل انکار نیست و انکار آن به دور و تسلسل محال و تناقض گوئی
می انجامد یعنی وجود « حقوق طبیعی» از بدیهیات غیر قابل انکار
است و معدود و انگشت شمار بودن آن هم ،اشکالی به وجود
داشتن آن ،وارد نمی کند حتی «حقوق قراردادی» هم می بایست در
چهارچوب «حقوق طبیعی» باشد و « الزامات اش» هم بخاطر
«تعهد» و « الزامات عقلی تعهد» است که « الزامات تعهد» هم ،از
« حقوق طبیعی» است.
« قوانین» و « حقوق قراردادی» را که طرفین و اطراف آن
می توانند با ایجاد موضوع آن که تعهد باشد ایجاد کنند و یا با عدم
قرارداد و عدم تعهد جدید این حقوق را ایجاد نکنند ،حال سؤال
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این است که چرا بشر با داشتن انگشت شماری از «حقوق طبیعی»
و « الزامات آن» ،باز ا قدام به تعهدهای جدید و مصادیق جدیدی
برای الزامات حقوقی و قانونی می کند و نیز «معیار» در ایجاد
« حقوق قراردادی» و «قانون قراردادی» چیست؟
 پاسخ بسیار روشن است که انسان بر خالف بعض ازً
حیوانات که « حیوانات» می توانند غالبا بدون تشکیل اجتماع،
نیازهای حیاتی خود را ( با داشتن بدنی و پوستی قوی و معده ای
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قوی و بدون نیاز به لباس و )...برآورده کنند « انسان» بخاطر نیاز
بیشترش به کار ،ناچار است «نیازهای اقتصادی» خود را با
همکاری با دیگران و انجام معامالت گوناگون و نیز برای حفظ
نسل اش نیاز به «تشکیل خانواده» دارد و نی ز حتی برای جامعه اش
ً
نیاز به « قراردادهای جدید» مثال قوانین راهنمائی و غیره دارد و
بدون این قراردادها و تعهدات زندگی اجتماعی و خانوادگی
ناممکن و یا به نهایت سخت و مشکل می شود در نتیجه وجود
اینها بدون « ،حقوق قراردادی» ،ممکن نیست و لذا حقوق
قراردادی بحدی زیاد است و نیاز به غالب آنها است که بعضی از
اندیشمندان خیال کردند « :همه حقوق قراردادی است».
در هر حال ،نیاز به وضع « حقوق قراردادی» غیر قابل انکار
است و معیار در وضع آن ،جلب منافع افراد و کم کردن مشکالت
اجتماعی و راحت تر کردن بقای زندگی است بنابراین قوانین و
حقوق و مراسم موضوعه ای که نفعی برای افرادش نداشته باشد و
ً
باالخص آنکه ضرر داشته باشد عقال باید منحل شود بنابراین است
که حکومتی که خودخواهی و ظلم می کند « حق طبیعی» مردم
است که به او اعتراض کنند و در صورت بی اعتنائی به اعتراض
مردم ،باز « حق طبیعی» مردم است که می توانند قیام کنند با قدرت
خود ،او را برکنار کنند.
و در حکمرانی و وضع قوانین هم همیشه عالوه بر معیار بودن
منافع مردم (متعهدین) آنهم در چهارچوب حفظ « حقوق طبیعی»
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آنان و دیگران ،می باید در سلب آزادی مردم توسط وضع قوانین نیز
زیاده روی نکرده و نیز باید حفظ کرا مت انسانی آنان نیز منظور
گردد.

ً
وضع قوانین بر اساس معیارهای معقول قطعا عین «عدالت»

است و مراعات آن نیز مصداق «عدالت» بوده و حس ن و زیبا است
وعادت به مراعات آنها نیز از مصادیق «اخالق حسنه» است.
خالصه در قوانین موضوعه ،می باید هم «حقوق طبیعی»،
مراعات شود و هم منافع افراد و هم چیزهای دیگری که گذشت.
 البته در وضع « حقوق و قوانین» به دست بشر ،خطاء رخمی دهد و نابسامانی بشریت کنونی هم بخاطر همین وجود قوانین
خطاء و ناصحیح است البته کسانیکه معتقد به خدا هستند و از
خدا تصوری صحیح دارند می دانند که قوانین الهی (برای بشر و
سعادت دنیائی و آخرتی بشر) بدون خطاء است زیرا خداوند نیاز
به نفعی ندارد و هدف اش تنها نفع و صالح انسان است و هم
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حکیم مطلق و بدون خطاء است و لذا قوانین الهی بهتر از قوانین
بشری است و باید واضع قوانین فقط خدا باشد تا بشر با وضع
قوانین ناصحیح ،به دست خود ،بدبخت و ذل یل نشود اما آیا هدف
ً
ً
«دین واقعا و کامال الهی» چیست بحث دیگری است که در جای
خودش در بحث «نبوت»  ،بحث کردیم و در سایت من ،موجود
است.

نقدی بر نیچه

تذکر :البته توجه باین نکته الزم است بنابر آنچه که گذشت نفع
ً
و لذت و خوشی ،ذاتا خوب است و درد و رنج و اضطراب و امثال
ً
اینها ذاتا بد است.
و لذا انسان ،دنبال جمع همه خوبی ها برای خودش است چون
خود را دوست دارد و خودخواه است؛
اما اینکه «جلب نفع» ،را تنها معیار در «اخالق نیک» ،بدانیم،
ً
اشتباه بزرگی است خصوصا آنکه «خالف کاران و جنایتکاران و
تبهکاران و انسان شرور» همیشه در صدد بحد اکثر رساندن خوشی
و نفع خودشان هستند به هر قیمتی که تمام شود حتی اگر موجب
تضییع « حقوق طبیعی» دیگران گردد و لذا نمی توان «نفع» را تنها
ً
معیار در اخالق نیک دانست گرچه نفع ذاتا خوب است و لذا همه
ً
انسانها ،دنبال آن هستند؛ اما صرفا «نفع» ،بخودی خود،
«نمی تواند معیار حق از باطل و اخالق نیک از بد میان افراد»،
باشد؛ بنابراین نفع گرایان از ذی مقراطیس گرفته تا اپیکور و
ً
تابنتامیان و تا شهود گرایان فعلی ،همچون «مور» ،قطعا جزئی از
ً
حقیقت را دیده اند و در این جزء ،گفتارشان کامال صحیح و بجا
است اما تمام حقیقت را ندیده اند و متوجه اجزاء دیگر حقیقت
ً
مثال « حقوق طبیعی و لوازم و اهمیت آن» نشدند همچنانکه کانت
هم که درباره  ،اخالق معیار عام خود را بیان می کنند که« :هر
کاری که عامل آن ،دوست داشته باشد قانون عام گردد کار خوب
است» ( به عبارت دیگر و به قول معروف آنچه بر خود می پسندی
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بر دیگران بپسند و آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران نپسند)،
معیار عقلی خوبی است در تشخیص تنها مصادیق «ظلم» که
«ظالم» هرگز «ظلم» را بر خود نمی پسندد نه در مصادیق «فساد
اخالق» مثل فحشاء و اعتیاد به مواد مخدر نابود کننده انسان که
ً
انسان معتاد مثال به شراب و یا سیگار و هم جنس باز بدش نمی آید
که همه دنیا مثل خودش باشند .یعنی هر کدام از « نفع گرایان» و
«کانت» ،جزئی از حقیقت را دیده اند نه تمام حقیقت را همچنانکه
گفته «گروتیوس» مبنی بر اینکه الزامات عقلی از «حقوق طبیعی»،
استفاده می شود ،گفتاری بحق است اما تنها از زاویه الزامات و
ارتباط « بایدها و نبایدهای عقلی» به «هست ها».
اما «سقراط» دیدی وسیع تر و کاملتر داشت و از افقی باالتر به
این موضوعات ،نظر می کرد و بعد سقراط ،رواقیان نظری چنین
داشتند اال آنکه دیدگاههای اشتباهی هم رواقیان داشتند که ما در
کتاب «فلسفه اخالق» و کتاب «فلسفه حقوق» ،متعرض آنها
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شدیم و اینجا بخاطر اختصار ،آنها را تکرار نمی کنیم.

نقدی بر نیچه

مس
ت
ا
ند ت:
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یدگاه اول «نیچه» :نفع گرائی نیچه:
«نیچه» در کتاب « چیزهای بشری بس بسیار بشاری» 2373 -

می نویسد:1

« چون خیرخواهی ،ترحم ،احترام ،اعتادال
و غیره ،در تغییر عادات و رسوم همیشه «بارای
ً
چیزی خوب و مفید» شاناخته شاده اند ،بعادا
ً
آدم خیرخااواه و ماااددکار را مرجحااا خاااوب
نامیدند».
« زیان وارده به « اجتماع» (و به آینده که در

( .1همانطور که کاپلستون هم می گو ید « نیچه » در دیادگاه اول اش در ساال
 2373میالدی در کتاب « چیزهای بشری بس بسیار بشری »  ،نفع به جامعاه
رساندن را منشاء « خوب » دانستن آن و کرداری که به جامعه زیان میرساند را
منشاء بد دانستن آن کردار می داند.
و نیز نیچه در مقاله ای که درباره « اشتراوس »  ،نوشاته اسات باه ایان عقیاده
« اشتراوس »  ،اشاره می کند که همه هست و نیست و گاوهر اخاالق عباارت
است از آنکه:
« به همه انساانهای دیگار آنچناان بنگاریم کاه آنهاا را دارای هماان نیازهاا،
خواسته ها و حقوقی بدانیم که خود داریم ».
از کتاب تاریخ فلسفه تالیف کاپلستون جلد هفتم  -ترجماه آشاوری چااپ
 - 2867ص .828
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آن مستتر است) در تمام قوانین اخالقی اعصار
مختلااف ،وجااود داشااته و از آن بااه عنااوان
«بداخالقی» بمعنی خاص ،تعبیر گردیاده ،تاا
آنجا که کلمه «شارور» ابتاداء ،ماا را باه فکار
« زیان ارادی که به آینده و به اجتماع» میرساند
می اندازد».
« بلکه بیش از هر چیز حفظ یک « جامعه»،
یک نژاد ،یک قوم و یک ملت ،منظور است»

1
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 .1به نقل از کتاب فالسفه بزرگ تالیف آندره کرسون  -ترجمه عمادی چاپ
تهران  - 2868ص .568

نقدی بر نیچه

یدگاه وم «نیچه»  -1د نقهد «نفهع گرائی» و
 -2انکاد همه ادزش ها

ذا ی مطلق:

نیچه در نتد نفع گرائی:
« دیدگاه ساودمندی کجاا و سرچشامه های
پرجوش واالترین ارزش گذاری های پایگاه گذار
و پایگاه شمار کجاا اینجاا احسااس در میاان
است ،درست رویاروی آن سردمزاجی ضروری
برای حزم حسابگر و هر حساب سودمندی؛
و آن هم احساس نه بارای یکباار ،ناه یاک
ساعت بلکه احساس همیشگی.
چنان که گفته شاد ،هماناا شاور واالیای و
فاصاااله ،آن احسااااس فراگیااار و بنیاااادین و
همیشگی و چیره در یک « نژاد برتر و سارور»،
نسبت به یک «نژاد پست» نسبت به یاک ناژاد
فرودست  -این است خاستگاه پادنهاد «نیک»
و «بد» (حق سرورانه یی نام گذاری [ارزش ها]
تا بدانجا دامنه دارد که می توان جسارت وزیاد
و بنیاااد زب ا ان را نیااز بیااان « قاادرت سااروران»
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دانست».1
نیچه در انکار ارزش های ذاتی:
آنچااه کااه در ایاان جهااان ارزش دارد ،بااه
تنهائی و بخاطر طبیعات آن ،ارزشامند نشاده
است (طبیعت همیشه بی ارزش اسات) بلکاه
این ارزش زمانی ،به آن بخشیده شده است.
این ارزش هدیه ای است که باه جهاان داده
شده است و آن کاس کاه ایان هدیاه را اهاداء
نموده ،ما بوده ایم.

2

نیچه:
چهار خطاء :انسان باا خطاهاایش تربیات
شده است.
 - 2او در ابتداء ... 8 ...1 ...
 - 4در آخر او (انسان) ،معیارهای ارزشای
جدیدی را بی وقفه ابداع کرد و هر یک از آنهاا
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 .1کتاب تبارشناسی اخالق تالیف نیچه  -ترجمه آشوری  -چاپ تهران سال
 - 1363ص .26
 .2از کتاب حکمت شادان تالیف نیچه ،ترجمه آل احمد ،کامران و فوالدوند
چاپ تهران سال  1363ص .286 - 283

نقدی بر نیچه

را تا مدتها ،ابدی و مطلق دانست.

1

کاپلستون:
نیچااه باار آنساات کااه تصااور یااک دسااتگاه
اخالقی یکسان و جهانگیر و مطلق را می باید،
دور افکند.

2
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 .1همان  -ص .164 - 163
 .2از جلد هفتم تاریخ فلسافه کاپلساتون  -ترجماه آشاوری  -تهاران ساال
 1381ص .332

نقدی بر نیچه

رب خالف گفته نیچه« ،افالطون ،نفعگرا نیست»

67

نقدی بر نیچه

کتاب جمهود افالطون:
(سقراط مورد نظار افالطاون ) گفات :پاس
هنوز به آرزویت نرسیده ای اکنون بگو ببینم آیا
نه اینست که ما از میان چیزهای خوب؛
ً
 - 2بعضی را صرفا بخاطر خود آن چیزهاا،
دوست میداریم نه به علت نتائجی کاه از آنهاا
حاصاال می شااود ،از قبیاال شااادی و آنگونااه
خوش های بی ضرری که انسان از آنهاا متمتاع
می شود و اثر دیگری از آنها باقی نمی ماند؟
گفتم :بعقیده من بعضی خواستنی ها از این
قبیل وجود دارد.
گفت - 1 :بعضی خواستنی ها نیز هست که
هم بخاطر خود و هم به سابب نتاائجی کاه از
آن ،حاصل می شود مطلوب ما می باشد مانناد
« خردمنااادی» و «بیناااائی» و «تندرساااتی»،
این گونه خواستنیها بهر دو سبب ،ماورد تقادیر
ما هستند.
گفتم :آری
گفت موافق هستی که
« - 8نااوع سااومی» ،هاام هساات از قبیاال

69

نقدی بر نیچه

ورزش های بدنی و عمل باه دساتور پزشاک و
اشتغال به طبابت و حرفه های سودمند دیگر که
خود آنها موجب تأل م خاطر است لکن از آنها
فایده ای بما میرسد و تمایل ما نسابت باه ایان
چیزها ،به خاطر خودشان نیست بلکاه بعلات
پاداش و نتائج دیگری است کاه از آنهاا عایاد
می شود؟
گفتم :بدیهی اسات کاه یاک چناین «ناوع
سومی» هم وجود دارد ولی منظور چیست؟
گفت «عادالت» را در زماره کادام یاک از
این ها میشماری؟
گفتم «عدالت» از زیبناده ترین ناوع اسات
یعنی در زمره آن خواستنی هائی است کاه هام
« بخاطر خود» و هم بمناسبت « نتائجی کاه از
70

آن»  ،عاید می شود مطلوب جویندگان سعادت
می باشد.

1

 .1از کتاب جمهور  -تالیف افالطون  -ترجمه فواد روحانی ص .31 - 32
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جلد سوم کتاب وده آثاد افالطون:
سقراط :هنگامیکه با کودکان بازی می کارد
از سخنانت چنان برنمی آمد که عدل و ظلم را
نمی شناسی زیرا بارهاا شانیدم باه آواز بلناد و
اطمینان کامل ،می گفتی که این یا آن کودک ،با
تو به ناحق رفتار کرده و کودک بدی است .تاو
خود بیاد داری که چنین می گفتی؟
 الکیبیادس :سقراط ،هنگامی که کاودکیبه راستی چنین می کارد چشام داشاتی ساخن
دیگر بگویم؟
سقراط :اگار نمی دانساتی کاه باه تاو ظلام
کرده اند چنان نمی گفتی.
الکیبیادس :به خدا ساوگند کاه آن ساخن از روی
نادانی نبود بلکه میدانستم که به من ظلم شده است.
سقراط :پس معلوم می شود در کاودکی نیاز
معتقد بودی که عدل و ظلم را می شناختی.
الکیبیادس :البته ،و به راستی می شناختم.

1

 .1از کتاب دوره آثار افالطون جلد سوم ترجمه لطفی در مباحثه ساقراط باا
الکیبیادس ص .831 - 836
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الکیبیادس... :
به عقیده من عادالنه و سودمند یکی نیست
بلکه بسی کسان از « اعماال ظالماناه» ،ساود
می برناد در حاالی کااه بسای کساان دیگاار ،از
« کارهای عادالنه» ،فایده ای نمی بینند.

1

سقراط :روح تنها در صاورتی نظام خااص
خود را پیدا می کند که پای بند اصاولی خااص
شود؟
کالیکس :بدیهی است.
سقراط :روحی که پای بناد اصاولی خااص
باشد خویشتن دار می گردد؟
کالیکس :آری.
سقراط :پس روح خوب ،روح خویشتن دار
است؟
( کالیکس :بیش از این چیزی نمی دانم.
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اگر تو می دانی بمن بیاموز ،دنباله ساخن را
بیاور.

 .1از کتاب دوره آثار افالطون  -جلد سوم ترجمه لطفی  -چاپ تهران ساال
 - 1331ص .844
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سقراط :دنباله سخن این است):
اگر خویشتن دار خوب است پس کسی کاه
پایبند هیچ اصلی نباشد و به لگام گسایختگی
خود ،گیرد ،بد است؟

1
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 .1از کتاب دوره آثار افالطون  -جلد دوم  -ترجمه لطفی  -چاپ تهران سال
 - 1331ص .344 - 343
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د اثبات وجو «عقل» د مقاال « غرائی انسان»:
سقراط :بنابراین ،آنگاه که کسی تشنه باشد
یعناای تشاانه مجاارد بایااد گفاات کااه نفااس او،
آرزوئی بجز آشامیدن ندارد و همه میل و طلب
او همین است.
گفت :این واضح است.
سقراط :گفتم پس اگر چیزی نفس را از رفع
تشنگی منصرف کند دلیل آن است که در نفس
انسان ،اصلی وجود دارد غیار از آن اصال کاه
عطش را تحریک و انسان را مثل یک حیوان به
طاارف آشااامیدنی میکشاااند ،زیاارا بطوریکااه
تصدیق کردیم ممکان نیسات اصال واحاد در
جزء واحد ،از خود نسبت به شیء واحد آثاار
متضادی بوجود آورد گفات :آری ایان ممکان
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نیست.
گفااتم :اصاالی کااه باادین ترتیااب در نفااس
انسان ،ظااهر و اینگوناه ناواهی از آن ،صاادر

می گردد ناشی از «عقل» است.1

 .1از کتاب جمهور  -تالیف افالطون  -ترجمه روحانی ص .246 - 243
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و حال آنکه تحریک و ترغیب امیال ،معلول
حاالت نفسانی و امراض است.
ً
گفت :ظاهرا اینطور است.
گفااتم :پااس اگاار بگااوئیم اینهااا دو اصاال
متمایزند درست است یکی اصالی اسات کاه
نفس بوسیله آن ،قضاوت عاقالنه میکناد و ماا
آنرا «عقل» میخوانیم و دیگری اصلی است که
عشق و گرسنگی و اباتالی باه شاهوات از آن،
ناشی میگردد و ما آنرا « هوی و هوس» مینامیم
و الفاات آن ،بااا ترضااین نفااس و جلااب لااذ ات
است.
گفت :این قضاوت درستی است.

1

سقراط :گفتم بارها دیده ایم که وقتی انسان
علی رغم «عقل» خود ،دستخور هوی و هوس
میشااود ،خااود را ساارزنش نمااوده باار آن جاازء
خویش که او را وادار به خطاکاری نموده خشم

 .1از کتاب جمهور  -تالیف افالطون  -ترجمه فاؤاد روحاانی چااپ تهاران
سال  - 1381ص .243
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می گیرد.

1

سااقراط :گفااتم :چااون «عقاال» ،منشاااء
حکمت و مامور سرپرستی نفس در کلیه شؤن
آنست اوسات کاه بایاد مطیاع و پشاتیبان وی
باشد ،آیا اینطور نیست؟
گفت :چرا.

2

سقراط :گفتم ...
آیا ممکن است چنین کسی نسبت باه ایان
امانت ،خیانت کند.
گفت هرگز
...
گفااتم :سااوگند و عهااد خااود را هاام هرگااز
نخواهد شکست.
 ...آیا غیر این است که هار یاک از اجازاء
چنین نفس کسی ،بوظیفه خاود عمال می کناد
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یعنی جزء حاکم ،حاکم است و جازء مطیاع،
مطیع؟

 .1از کتاب جمهور  -تالیف افالطون  -ترجمه روحانی  -ص .231 - 231
 .2همان  -ص .234

نقدی بر نیچه

گفت همین است و جز این نیست.
گفااتم :پااس «عاادالت» ،آن قوه ایساات کااه
چنین مردان و چنین شهرهائی بوجود مای آورد
و جز آن نیست.

1
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 .1همان  -ص .238 - 231

نقدی بر نیچه

نق
نظ
ط
ف
باز ،خطای «نیچه» ،رد « ل رهی ا ال ون»:
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نقدی بر نیچه

«نیچه» ( در نقل نظریه « افالطون»):
در نظریه « افالطون» ،چیزی هست کاه باه
راستی از افالطون نیست ...
و آن آموزه ای سقراطی؛
« هیچ کس نمی خواهد به خود زیان رساند،
پس هر کار بد ،ناخواسته روی می دهد،
زیرا بدان ،به خود ،زیان میرسانند.
[ بد کاران] ،اگار می دانساتند کاه بادی باد
است هرگز بدی نمی کردند».......
از ایاان نتیجااه گیری بااوی غوغااا بااه مشااام
می رسد زیرا ایشان از کار بد ،تنها به پیامدهای
رنج آورش ،توجه دارند.

1
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 .1از کتاب فراسوی نیک و بد  -تالیف نیچه بناد  - 131ترجماه آشاوری -
تهران سال  1313ص .141

نقدی بر نیچه

نقد ما ار نقل «نیچه»:
باید توجه داشت که نیچه ،گفتار افالطاون را غلاط نقال کارده
است در نتیجه غلط هم برداشت کرده است چون هار کسای هماه
گفتار افالطون را در « کتاب جمهور» و « آثار افالطون» ،دیده باشد
متوجه میشود که این نقل «نیچه» از « افالطون» ،غلط و خطا است
که «نیچه» به « سقراط افالطونی» نسبت می د هد که او گفته است:
«باادکاران ،اگاار می دانسااتند کااه باادی ،بااد اساات هرگااز باادی
نمی کردند»
هرگااز چنااین جملااه ای در نوشااته های « افالطااون» و «کتاااب
جمهور» نقل نشده است و نیز نتیجه ای که «نیچه» از این گفتار به
« افالطون» نسبت می دهد که « افالطون تنها فایده گرا بوده اسات»
باز گفتا ر خطائی است بلکه عبارات افالطون در کتااب جمهاور و
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کتاب دوره آثار افالطون در این مطلب صریح اسات کاه افالطاون
ً
منکر نفع گرائی افراطی است یعنی اینکه خوبی خوب مثال عدالت
تنهااا بخاااطر « نتااائج مفیااد آن» اساات بلکااه سااقراط (مااورد نظاار
افالطون) صراحة می گوید «عدالت» ،قطع نظار از آثاار مفیاداش
ً
« خوب است» یعنی ذاتا خوب است (یعنی حتی اگار در ماوردی،
عدالت ،هیچ نتیجه مفیدی هم نداشته باشد باز خوب است) گرچه
ً
عدالت با توجه باه آثاار مفیادش نیاز نوعاا خاوب تر اسات یعنای
ً
« عاادالت» ،نوعااا و عمااد  ،نتااائج خااوبی هاام باااقی می گااذارد و

نقدی بر نیچه

ً
«ظلم» ،ذاتا بد است قطع نظر از آنکه آثار بدی هم ،بجای بگذارد
ً
ً
یا نگذارد گرچه «ظلم» ،نوعا و غالبا آثار بدی هم بجای می گذارد.
و « سقراط» (مورد نظر افالطون) صاراحة می گویاد کاه انساان
توسط عقل اش حتی در اوائل رشد عقلی اش در «کاودکی» کاه باا
دوستانش بازی می کند « خوبی عدل و بدی ظلم» را میشناسد.
اما اینکه جنایت کاران چرا بدی می کنند آنچه از گفتار ساقراط
استفاده می شود این است که آنهاا هنگاام عمال هام ،بادی باد را
می دانند اما بخاطر ( خودخواهی) و جلب « منافع شخصای» ،آنارا
انجام می دهن د اما اگر می فهمیدند که چه ضرر بزرگی و آثار ساوء
بزرگاای ،ظلاام در ر وحیااه خودشااان و در آینااده برایشااان بجااای
می گذارد ،هرگز بدی نمی کردند.
همچنانکه خود جنایتکااران و خیانت کااران ،هنگاام مجاازات
(چه در این دنیا و یا در آخرت) اعتراف می کنند که پشیمان شده اند
اگار آنااروز ی کااه ایان جنایاات و خیاناات را کردناد ماننااد امااروز،
می دانستند که چه «ضرر و مجازات بزرگی» ،عاقبت شان را شاامل
می شود هرگز چنان نمی کردند.
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نقدی بر نیچه

دیدگاه رواقیان:
85

نقدی بر نیچه

یدگاه «دواایان»

1

د « حقوق طبیعی»:

 « - 2عقل حقیقی و کامل» همان « قانون طبیعات» یاا « حقاوق
طبیعت» است که در همه جا ،سطح سنجش می باشد برای «تمیاز
نیک از بد» و تشخیص «صواب» از «ناصواب».
 - 1این «حقوق طبیعت» در اصول« ،ال یتغی ر» است و «تمام
افراد آدمی» اعم از زمامدار یا رعایا ،محدود بدان و مجبور به
تبعیت از آن میباشند.

2

 .1از کتاب تاریخ فلسفه سیاسی  -تالیف پازرگاد  -جلد نخست چاپ تهران
 1333ش  -صفحه .221
 .2مکتب رواقیون ،چهارمین مکتب از مکاتب چهارگانه آتی بشامار میارود
که در سه قرن قبل از میالد توسط « زنو » یا « زنون فنیقی » از اهل سیتیوم واقع
در جزیره قبرس میباشد.
 پس از زنو ،شاگرد وی کلیانتس و پس از کلیانتس ،شاگردش کریسی پوس - 211 - 261قبل از میالد.
یکی از ویژگی های رواقیان اعتقاد آنان به « حقوق طبیعت » است.
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نقدی بر نیچه

سیسرو:1
 - 2قانون واقعی عبارت است از « عقل سلیم» که باا «طبیعات
وفق» می دهد.
 - 1این قانون « ،جهانی بوده» و مورد استعمال آن ،جهان است.
 - 8چنین قانون و حقوق « ،غیر قابل تغییر و جااودانی» اسات،
اقدام در تغییر آن ،گناه است ،تغییر هر جزء آن ،غیر مجاز ،الغای
کامل آن ،نیز محال است ،و نمیشود از الزام به رعایت آن ،بوسیله
سنا یا مجلس عوام ،سرپیچی کرد.

2
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 - 48  286ق.م 1. Cicero -
 .2ا ز کتاب تاریخ فلسفه سیاسی آقای بهاء الدین پازرگااد جلاد اول ،چااپ
تهران سال  1333ش  -صفحه .236

نقدی بر نیچه

ُ
یدگاه «گرو یوس »1د «حقوق طبیعی و ح سن
ُ
و ا بح ذا ی»:
دستور « عقل سلیم» عبارت است از آنچاه « طبیعات آدمای» و
2

« فطرت اشیاء»  ،بدان حکم می کند.
ً
توضیح :اینکه از کلمات فاوق ،کاامال اساتفاده میشاود کاه در
ً
کشف عقلی « حقوق طبیعی» حتما « ماهیت اشیاء موضوع حکم » ،
باید به دقت مالحظه گردد.
و در « حقوق طبیعی» مربوط به انسان نسابت باه یکادیگر نیاز
« ماهیت انسان» نیز باید به دقت مالحظه گردد.
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 2645  2535م 1. Grotius -
 .2ا ز کتاب تاریخ فلسفه سیاسی پازرگاد  -جلد دوم صفحه .332

نقدی بر نیچه

نیچه

و اح کام رتکیبی غیر تجربی:
91

نقدی بر نیچه

« -4نیچه»:
از نظر ما « نادرستی یاک حکام» باه هایچ
وجه ،موجب رد آن نمی شود؛
زبااان تااازه مااا ،در ایاان باااب ،طنااین از همااه
شگفتتر دارد ،مسئله این است که بایاد دیاد ،آن
حکم ،تا کجا پیشبرنده زندگی و نگهدارنده زندگی
و هستی نوع است و چه بسا پرونده نوع؛

1

 ...گرایش اساسی ما به تصدیق این نکته اسات کاه
نادرستتارین حکمهاا (از جملاه «حکمهاای ترکیبای
پیشین») برای هستی ما ،ضاروریترین چیزهاا هساتند،
زیرا انسان نمیتواند زندگی کند مگر با اعتباار دادن باه
«افسانههای منطقای» ،باا سانجش واقعیات باا میازان
جهانی یکسره ساختگی و مطلق و یکی  -با  -خود ،باا
تحریف دائمی جهان بوسایله اعاداد  -پاس «رد حکام
نادرست ،به معنای رد و نفی زندگی است».

2

 .1از کتاب فراسوی نیک و بد  -تالیف نیچه بند چهارم.
 از کتاب فراسوی نیک و بد (در بند چهار)  -تالیف نیچه ترجمه داریاوشآشوری  -چاپ تهران  1313ص .31 - 31
 .2همان.
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نقدی بر نیچه

نقد ما ار نیچه:
چرا « احکام باصطالح پیشاین» مثال اینکاه « محساوس ماا در
خارج موجود است» و یا مثل اینکه «هر حادثاه ای علتای دارد» را
نمی توان رد کرد؟
و چرا رد آنها در واقع ،رد زندگی است؟
 - 2آیا چون این احکام «درست اند» نمی توان در عمل باا آنهاا
مخالفت کرد و آنها را رد کرد ،و رد آنها ،رد زندگی است؟
 - 1یا چاون «نادرسات اند» باه قاول نیچاه چاون نادرسات اند
نمی توان آنها را رد کرد و رد آنها ،رد زندگ ی است؟
ً
ً
پاسخ اینکه عقال و قطعا  ،دیادگاه اول صاحیح اسات چاون رد
احکام واقعی در عمل ،ممکن نیست و مخالفت با احکام واقعی در
زندگی ،خطرناک است اماا رد « دیادگاههای باطال و افساانه ای و
ً
ً
ً
خالف واقع» طبعا و نوعا و غالبا  ،خطر ندارد مگر در ماوردی کاه
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معتق د به آن ،بحدی متعصب است که انکار آن ،موجاب عصابانی
شدن اش و تهاجم اش به گوینده و یا بعامل بشود.
اما آنچه موجب این گفتار نامعقول نیچه شده اسات ایان اسات کاه
حکم «کلی» و «ضروری» «قانون علیت» ،درباره اینکه «هر حادثاهای
علتی دارد» ،حکمی محسوس و جزئی و قابل اثباات از طریاق تجرباه
حسی شخصی نیست زیرا «کلیت و ضرورت» ،هیچ «قاانون کلای» را
از طریق «استقراء تجربی» ،نمیتواند اثبات کند:

نقدی بر نیچه

«نیچه» که منکر احکام غیر حسی و ماوراء طبیعی اسات ،چاارهای
ندارد جز آنکه قبول کند این حکم ،حکمی ترکیبی عقلی است که قباول
آن از طرف نیچه ،بازگشت به «اعتقادات ماا بعاد الطبیعای» اسات کاه
نیچه ،منکر آنها است در نتیجه ،نیچاه مجباور میشاود بارای تسالیم
نشدن باین حکم عقلی غیر تجربی به آن «گفتاه ناامعقول فاوق» ،روی
ً
بیاورد که مثال «قانون علیت» و غیره ،احکام نادرستاند اما ما ،در نقاد
بر «کانت» و نقد بر «هیوم» و نقد بار «پوزیتیویساتها» دربااره اینکاه
«قانون علیت» قانونی عقلای و واقعای اسات و اینکاه احکاام واقعای،
منحصر به «محسوسات» ،مادی نیست بقدر کافی صحبت کاردهایم و
دیگر اینجا بخاطر اختصار ،آنها را تکرار نمیکنیم.
نیچه «ارزشهای ذاتی عقلی» را هم بهمین خاطر که گفتیم ،انکاار
میکند که قبول ارزشهای ذاتی و مطلق ،هر آینه بازگشت به «اعتقادات
ما بعاد الطبیعای» اسات ،در حالیکاه «نیچاه» ،معتقاد باه «واقعیاات
نامحسوس» و «ماوراء الطبیعای» نیسات در حالیکاه اگار بخواهاد باه
حرفهای نامعقول نیافتد ناچار است که حقائق و واقعیات فوق حسای و
نامحسوس و بعبارتی ما بعد الطبیعی را بپذیرد؛ (همچنانکه خود در نقد
بر پوزیتیویست و مادیون میگوید :الزمه گفتار آنها ،انکار اختیار انسان
و افتادن در دیدگاه میکانیکی است که میخواهند حتی رفتار انسان را باا
قوانین میکانیک حل و توجیه کنند که نمیتوانند).
 ....در عماااال ،تمااااام ایاااان نظامهااااای
«پ زیتیویسمی» را بخاری از بدبینی های تاریک
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نقدی بر نیچه

خستگی ها ،جبرگرایی ها ،ناکامی ها و ترس از
ناکامی های جدید ،فراگرفته است.

1

 .....در مورد این عقیدهای هم کاه اماروز ،انباوه
متفکرین«ماتریالیست» را باه خاود داشاته و ارضااء
کرده است ،همین مطلب به چشم میخورد.
اینان معتقداند که دنیا باا آن عظمات بایاد
میزان و انادازه ای در معیارهاای کوچاک ماا و
معادلی در مغز کوچک ما داشته باشد؛
به « دنیای حقیقت» ایمان دارند و معتقدند
این شعور انسانی و این عقل کوچک و نحیاف
ما ،سرانجام به آن خواهد رسید ...اینکاه تنهاا
تفساایری از جهااان پااذیرفتنی اساات کااه قاباال
ش مارش ،حساب ،وزن ،رویت و لماس باشاد
اگر نگوئیم دیوانگی یا حماقت ،حداقل بالهت
96

و ساده لوحی است.

2

 .1از کتاب حکمت شادان  -تالیف نیچه  -بند  341و در ترجمه آل احمد و
کامران و فوالدوند صفحه .313
 .2بند  - 313از کتاب حکمت شادان تاالیف نیچاه  -ترجماه آل احماد و
کامران و فوالدوند ص .313

نقدی بر نیچه

به این ترتیاب برداشات « علمای» شاما از
دنیااااا ،می توانااااد یکاااای از ابلهانااااه ترین و
احمقانه ترین برداشت های ممکن باشد:
ایاان را بایااد در گااوش شااما و خطاااب بااه
وجادان شاما بگااویم « :آقایاان میکانیک هااای
عصر ما»  ،که خاود را باه راحتای وارد فلسافه
می کنید .آیا تصور دارید مکانیک شما اولین و
اخرین داناش و قاانون دنیاسات کاه هساتی و
وجود باید بر پایه آن استوار گردد؟
ً
«دنیای منحصرا میکانیکی ،دنیاای ابلهاناه
اساات» مگاار ارزش یااک قطعااه موساایقی را
می توان با رقم و شماره اندازه گرفت و دریافت
خویش را به عدد تبدیل کرد؟
در ایاان صااورت ارزیااابی «عملاای» چااه
نامعقول و بی ربط به نظر می رسد

1

 .1بند  - 313از کتاب « حکمت شادان »  -ترجمه فارسی ص .313 - 314
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نیچه

و ان کار واقعگرائی:
99

نقدی بر نیچه

نیچه د خطاب اه وااعیت گرایان:
شما ای موجودات خشک و سرد ،که گمان
می کنید در برابر شور و خیال پروری ،زره پوش
هستید...
برای ما « ،هیچ واقعیتی وجود ندارد» برای
شما افراد خشک هم همینطور

1

نقد ما ار نیچه:
سؤال ما از نیچه این است که اگر هیچ واقعیتی وجود ندارد پس
شما چه میخواهد بگوید میخواهید امور غی ر واقعی را بگوئید و نیز
دانشمندان علوم تجربی و ریاضی و غیره همه خالف واقع تدریس
می کنند و آیا « این گفتار شما» ،اینکاه می گوئیاد « :هایچ واقعیتای
وجود ندارد» آیا بیان واقعیت و علم است و کلیات دارد و اساتثناء
ندارد یا گفتاری خالف واقعیت و کذب است و اگر پاسخ دهید که
« فقط این گفته فعلی من ،واقعیت دارد و صدق و علام اسات» آیاا
کلیت گفتار خود را نقض نکرده اید که بطور کلی و بدون اساتثناء،
گفته اید « :هیچ واقعیتی وجود ندارد» ،حال می خواهید این گفته تان
را بیان واقعیت بدانید.
 .1از کتاب حکمت شادان  -تالیف نیچاه بناد  - 31پنجااه و هفات  -در ترجماه
فارسی آل احمد و کامران و فوالدوند چاپ تهران سال  - 1363ص .113 - 121
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«نیچه»

یق
ی
ن
بی
و بدیهیات (= یاهی واسطه)
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نیچه:
ایمااان بااه «یقینهااای بیواسااطه» ،یااک ساااده
لوحی اخالقی است ،که برای ما فیلساوفان ،مایاه
آبرو است ولی ما نباید مردمانی «فقاط اخالقای»
باشیم
اما صرف نظر از جنباه اخالقای« ،چناین ایماانی،
حماقتی است که برای ما آبرو نمیآورد».

1

نقد ما ار «نیچه» و ار «نسبیگرائی شناخت»:
ما از شما آقای «نیچه» ،سؤال میکنیم :آنگاه که انکاار «یاک یقاین
بیواسطه» به تناقض میانجامد باز میگوئید :ایماان آوردن باه آن ،یاک
حماقت است اگر آن گزاره بادیهی ،حماقات اسات در نتیجاه ضاد یاا
نقیض آن گزاره بدیهی را قباول کردهایاد و یاا شاک در آن نمودهایاد آیاا
ً
کدام ،احمقانه است .مثال اینکه من بگویم« :مان ایناک مایدانم؛ کاه
هستم» را که (نزد همه فیلسوفان و مردم) بدیهی است احمقانه است یاا
بگویم ضد و یا نقیض آن بدیهی را :یعنی «من اینک میدانم که نیستم»
یا اینکه بگویم« :در وجود خودم اینک شک دارم» ،احمقانه است؟
کدام احمقانه است؟
نکته دیگری که از «نقد گفتاار فاوق نیچاه» ،اساتفاده میشاود ایان
 .1از کتاب فراسوی نیک و بد  -تالیف نیچه قسمت  - 34در ترجمه فارسی ص .13
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است که همه باورها ،مشروط به پیشفرض نیستند بلکه باورهائی هستند
ً
که مطلقا صحیح است و انکارشان به تناقض میانجامد مثل اینکه «من
میدانم اینک هستم» و انکارش ،نامعقول و احمقانه است یعنای اینکاه
بگویم« :مان ایناک نیساتم»  -احمقاناه اسات در نتیجاه اینکاه هماه

«شناختها ،نسبی 1نیست».

یکی از علتها و سرچشمههای «نسابیتگرائی» زیار ساؤال باردن
«بدیهیات و سرچشمههای نخستین یقینیات» یعنی یقینهاای بیواساطه
است و «حکایت آنها از واقعیات است» ،که «نیچه» ،آنها را زیر ساؤال
برده است و
دیگاار از سرچشاامههای نساابیتگرائی ،زیاار سااؤال بااردن وجااود
«ضاارورت» و نیااز «کلیاات» در قااوانین ریاضاای و تجرباای اساات کااه
پوزیتیویستها در اثبات ضرورت و کلیت برای آنها ماندهاند و ساومین
سرچشمه نسبیگرائی در خصوص «علوم انساانی» ،انکاار ارزشهاای
ً
ذاتی عقلی است که ما از تمام اینها پاسخ مناسب را دادهایم و لذا عقاال
106

دیگر جایگااهی منطقای و عقلای بارای شاکاکان و نسابیگرایان بااقی
نمیماند بجز موارد خاص در تفسیر و هرمنوتیک که آنارا هام در جاای
خودش پاسخ دادیم اما نسبیت ،در بعضی موارد جزئی هست که ماورد
قبااول همگااان اساات ولاای ربطاای بااه «مکتبهااای شااکاکیت» و

 . 1دو سوسو.
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«نسبیگراها» ندارد مثل ابوت و نبوت و فوق و تحت و امثاال اینهاا کاه
ارسطو هم آنها را در مقوالت نسبیتاش بیان کرده است
دیگر از سرچشمههای شکاکیت و نسبیتگرائی ،چیزی که میماناد
چیزی است کاه آنارا «خطاای حسای» نسابت باه «موجاودات ماادی
خااارجی» مینامنااد آنهاام در «صاافات ثانویااه اجسااام» کااه در واقااع،
«احساس نفس انسان» است نسبت به «علتهای مادی خارجی» کاه
ً
آنهم در «صفات اولیه اجسام» مطابق با خارج مادی است (مثال اینکاه
اجسام مادی در خارج دارای حجم و ابعاد ساهگانه هساتند و )...لکان
«صفات ثانویه اجسام» اینکه رنگ و طعم و امثال اینهاا از احسااساند
مربوط به حواس پنجگانهاند و وجاود ماادی خاارجی نادارد لکان هار
ً
احساسی در مقابل علتی خارجی برای ماا حاصال میشاود ماثال هار
رنگی در مقابل «موج معینی» در ما ایجاد میشود اینهم یاک واقعیات
است واقعیتی ثابت نه واقعیتی نسبی آنهم قطعی و یقینی.
اما اینکه «اجسام مادی» ،در نزد احساس دیادن ماا ،یاک جسام را
«متصل بهم» میبیند که در آنها خألی ،احسااس نمیشاود ،واقعیتای
است در احساس ما ،و بنا بر قبول این واقعیات کاه نفاس« ،موجاودی
مادی» نیست زیرا فاعل مختار است (در حالیکه ماده اتم ،فاعل مختار
نیست) در نتیجه قبول دوگانگی نفس و مااده ماا ،بایاد ایان واقعیات را
بپذیریم که احساس «یکپارچه بودن اجسام» در احساس دیدن ما ،یاک
واقعیت است که برای نفس انسانی ،مناسب است و انسان قادر به دیدن
چیزهای کوچک بیش از طاقت چشماش نیست مثل ندیدن «میکرب و
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اتم و خأل موجود میان اتمها» و این محادودیت دیادن ،اختصااص باه
«چشم» ندارد ما در «صدا» ،هم محدودیت خاص خود را داریم و این
هم یک واقعیت مسلم ثابت اسات و «مشاکوک» و یاا «نسابیگرائی»
نیست.
و این ،قباول ایان واقعیات اسات کاه موجاود ،همیشاه مسااوی باا
محسوس نیست بلکه اعم از محسوس است یعنی چیزی ممکن اسات
موجود باشد اما محسوس نباشد در هر حال« ،شاکاکیت مطلاق» و یاا
«نسبیگرائی مطلق» با عقل ،منافات دارد و به تناقض میانجامد.
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و نیز باید توجاه داشات کاه نادرسات خوانادن نیچاه« ،یقینهاای
بیواسطه» و «احکام ترکیبی عقلی» و احمقاناه دانساتن آنهاا ،در واقاع،
انکار همه اصول نخستین «علوم ریاضی» و «تجربی» است که در یک
کلمه ،انکار «علوم بشری» است.
«کاپلستون» درباره «نیچه»:
در دومین دوره« ،نیچه» ،علم را از شعر برتر میداناد
و «تمامی باورهای پذیرفته شده را در برابر پرساش ،قارار
میدهد»...

1

 .....سنجشگری نگره اخالق تا آنجا کاه ایان نگاره،
تصدیق وجود یک قانون اخالقی جهانگیر و «ارزشهای
مطلق اخالقی» را در بار دارد ،در «نوشاتههای نخساتین
نیچه» ،نهفته است...
تا اینجا نیچه مانند فایده باوران» ،سخن میگوید...
(اما در نوشتههای آخرش) بنابراین ،نیچه بر آنست که
«تصور یک دستگاه اخالقی یکسان و جهانگیر و مطلق»
را میباید ،دور افکند.

 .1از کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون  -جلد  1هفتم  -ترجمه داریوش آشوری چاپ
تهران سال  1381صفحه .363
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«راسل »1در تاریخ فلسفهاش درباره «نیچه» مینویسد:
 ...وی افراد بشر را از هیچ جهتی از جهاات مسااوی
نمیشناسد.
 ...نیچه میگوید که «مسیحیت میخواهاد دل انساان را
رام کند» ،و این اشتباه است ،حیوان وحشی شکوهی دارد.

2

 ...نیچه آرزو میکند در جای قدیس مسیحی ،کسای
را ببینااد کااه خااود وی او را انسااان شااریف مینامااد ،و
منظورش به هیچ وجه ،یک نمونه کلی نیست.
بلکه منظورش ،اشرافی حاکم است.
انسان شریف قادر به قساوت است و در جای خاود ،باه
3

آنچه نزد عوام جنایت نامیده میشود ،توانا خواهد بود.
ً
 ...اگر نیچه ،صارفا عالمات یاک بیمااری باشاد ،بایاد
گفت که این بیماری در عصر جدید ،شیوع فراوان دارد.

4
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