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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ جون ٠٢
  

  چگونه می توان نيچه را شناخت؟
  

 دوم و سوم، از منظری به وی ھر کسی، بعد از مطالعۀ آثار نيچه، چه مطالعۀ آثار دست اول و چه مطالعۀ آثار دست

يکی در داوری خود او را به خاطر سخنان بعضاً حکيمانه اش فيلسوف می خواند و ديگری او را، شايد به . دنگاه می کن

 خودش را با ذکر ،او به زبان خود اين دليل که از دوازده سالگی به سرودن شعر پرداخته است يا شايد به اين دليل که

عالقه ای که  و" ی بوده ايمالمان خواھند گفت که من و ھاينه بزرگترين ھنرمندان زبان المانی مردم روز"اين جمله که 

 قرار اء و ادبءکه چند آھنگی را کمپوز نموده است، او را در رديف شعرا خاطر اينه به شوپنھاور و واگنر داشته يا ب

" نيچه و روشنفکران ايرانی"ی از مقاالتش تحت عنوان می دھند نه در رديف فالسفه، چنانچه آقای فرھاد قابوسی در يک

فيلسوف به معنی دقيق و " کيد می کنند که نيچهأ ھم ت المعارف ھای تخصصی فلسفهةدر دائرمی نويسد که 

که قلم نيچه آن چنان شيوا و برجسته   ديگری، ھمانگونه که گفته اند، به دليل اين.آن محسوب نمی شود" سيستماتيک

احتياجی نيست که نام نويسنده بر جلد ... ند  سبک آثار ھگل، کانت، ويکنشتاين، آدرنو، ھايديگر، دريدا واست که مان

ری گديه برای کتاب چنين گفت زرتشت وی ستوده؛ ژويه کتاب آورده شود او را به عنوان يک شاعر و يک نويسنده، ب

و داستان می آفريند و به ھنگام انحطاط و پيری فلسفه به حکم اين نظر نيچه که يک قوم به ھنگام جوانی شعر و افسانه 

و کسانی ھم که .  به حساب آورده است و ھم در زمرۀ فيلسوفان و اھل منطقاء و ادبءو منطق، او را ھم در جملۀ شعرا

ی گفتن در واقع اگر او نبود، فوکو حرفی برا: "او را در جملۀ نوابغ بزرگ و تأثيرگذار به حساب آورده اند، می گويند

  !  ؛ حال حرف فوکو چيست، باشد در جايش."نداشت

در اين آشفته بازار نظر، شما چه فکر می کنيد، که حقيقت نيچه چه بود؛ کی بود؛ و افکار او را در چه حدی برای انسان 

ر می خوانند و به و انسانيت با ارزش می دانيد؟ چرا برخی آنچنان به تعريف و تمجيد او اھتمام ورزيده اند که او را پيامب

من آثار او را نه به عنوان يک شاعر بسيار : "عالم اسطوره ھا باال می برند و با ھيجان و ھياھو فرياد می زنند که

اگرچه من تلقی وی از جھان را ھرگز نپسنديدم، اما با شور و شوق . بزرگ بلکه يک پيامبر بزرگ مطالعه می کردم

فتم؛ او با شجاعت و قدرت باور ھای کھنه گ و اعالم صحيح از سقيم آفرين می عجيبی به قدرت و جسارت وی در تميز

سوی گاو وحشی و سرکش روی می نھد، با ه و موھوم را بيرحمانه طرد می کرد و مثل يک گاوباز بی باک که ب

کتر مجيد ، کتاب ارادۀ قدرت، نيچه، انتشارات جامی، ترجمۀ د٣۶صفحۀ ." (رو شده گامھای استوار با زندگی روب

که عده ای او را با ارائۀ اين دليل که نيچه گسترش دھندۀ افکار و انديشه ھای  و شيدای نيچه ھستند؛ در حالی.) شريف

غيراخالقی ومخرب وغيرانسانی بوده است، انديشه ھا و نظرياتش زمينۀ پيدائش مزيد تفکرات فردپرستانه و نژادگرايانه 
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 از قرنی که گذشت تا امروز شده، به وضوح المانايانه در ميان نازی ھای و خاک و خون پرستی بسيار افراط گر

مخالف تساوی حقوق و برابری انسان ھا بوده، زن ستيز بوده، به برابری زن و مرد باور نداشته، دموکراسی و 

يگر بوده و سوسياليسم و توده ھا را به سخره می گرفته، حامی و مبلغ اشرافيت از يک طرف و برده داری از سوی د

داند  رذائل را بر فضايل ارجحيت می داده،  و آنچه در دھه ھای سی و چھل قرن بيست اتفاق افتاد، مسؤول و مقصر می

  و به ايطاء شھرت او ھمت می گمارند؟ 

ھر يک از ظن خود در بارۀ او چيزی گفته است، و تعبيری از گفته ھای او دارد که شايد ھيچ يک درست نباشد يا ھمه 

و شايد به ھمين دليل گفته اند که او در ھيچ قالبی نمی گنجد و فيلسوف غريبی بوده است؛ يا اصالً نه حکيم . رست باشدد

  !بوده و نه فيلسوف

، تعادل ١٩٠٠ تا زمان مرگش در ١٨٨٨ سالۀ خويش، از ۵۶ يا ۵۴ گفته می شود که نيچه در آخرين سال ھای زندگی 

ست داده بود و به احتمال بسيار زياد تفکرات زن ستيزانۀ او در سال ھای بسيار فکری خود را تا سرحد جنون از د

 اختالالت فکری در ذھنش بروز کرده بود و ۀکه نشانه ھای اولي نزديک به فلج مغزی وی شکل گرفته است، سال ھائی

مين ديد دو گانۀ وی در يکی از داليلی که بسياری از ھمطرازان وی او را دارای وجوھی چندگانه فکری می خوانند ھ

  .ويژه به جنس زن استه برخی موارد، ب

 وی به خوبی مشھود است ۀ گذشتانده در زندگينام١٩٨٨اين موضوع که نيچه دوره ھای گوناگونی از بيماری را تا سال 

 گفتار وی در  و زمانی که ھنوز در بازل بود در وی نمايان شده بود ـ اما وجود تناقضات در٣۵ـ آثار بيماری در سنين 

مورد زنان، که گفته می شود و من شخصاً نه در يکی دو کتابی که از نيچه دارم و نه در مقاالتی که از وی خوانده ام و 

دراين باره نموده ام، با سخنی که او طی آن به تعريف يا ستايش زن " گوگل"نه در مراجعات زيادی که به جستارھای 

  ! اين نظر را با شک و ترديد رد می کنممن. پرداخته باشد، بر نخورده ام

، نشر نگاه، ترجمۀ داريوش آشوری گرفته شده "چنين گفت زرتشت"به گفته ھای زن ستيزانۀ وی که تقريباً ھمه از 

  :است، توجه کنيد

 ١.در زن ديری است که برده ای و خودکامه ای  نھان گشته است  

 ٢. و پرنده، يا دست باال، ماده گاوزنان ھنوز گربه اند. زن را ھنوز توان دوستی نيست  

  يعنی کارش تنھا بچه دار (ھمه چيز زن معماست و ھمه چيزش را يک راه گشودن است که نامش آبستنی

   ٣.است) شدن است

 ۴يست؟چاما زن برای مرد . ھميشه بچه استھدف . مرد وسيله ای است برای زن   

  ۵.ديگر کارھا ابلھی است. نيرو گرفتن جنگ آورانمرد را برای جنگ بايد پروريد و زن را برای دو باره   

 ۶.از اين رو دوستدار زن است. رين دوست نمی دارديجنگ آور ميوه ای بسيار ش   

  زن بازيچه ای باد پاک و ظريف، ھمچون گوھری، رخشان از فضيلت ھای جھانی که ھنوز در

   ٧.نيست) احتياجی بدان(کار

  زيرا مرد تنھا در ژرفنای روانش شرير است، اما زن . بيزار استمرد را از زن ھراس بايد آنگاه که زن

   ٨.بدذات است

 نھاد زن رويه است؛ اليه ای پر جنب و جوش بر .  بيابدئیخود ژرفاۀ زن می بايد فرمان برد تا برای روي

  ٩.روی آب ھای کم ژرفا
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 آيا اين نه ! رست سخن می گويد با زنان دارد؛ و با اين ھمه از آنان چه دئی  شگفتا که زرتشت چه کم آشنا

! اکنون برای سپاس اين حقيقت کوچک را بپذير!  درست استئیزنان ھر چه بگوۀ از آن روست که در بار

   ١٠.البته من برای رسيدن به آن چندان که بايد موی سپيد کرده ام

 ی؟ تازيانه را به سراغ زنان می رو: "و پير زنک چنين گفت! گفتم ای زن، حقيقت کوچکت را به من بده

  ١١!" فراموش مکن

  زنان يونان باستان از زنان حال بھتر بوده اند، چون مردانی را می آفريدند که صفات خوب مردانه مثل

  ١٢.جنگندگی را دارا بودند

ه که رسم اعتدال حفظ گردد اين نظر دو نويسندۀ انديشمند را در مورد نيچه و افکارش، ب در اينجا می خواھم برای اين

  :يژه به ارتباط با زن، نقل کنمو

  در آثار نيچه داوری : "که در يکی از مقاله ھايش می نويسد" حامد فوالدوند"نظر اول مربوط می شود به

 زنان ديده می شود؛ که  نيچه ھم از زن ستايش نموده و ھم با زن ۀھای دوگانه، ھم مثبت و ھم منفی، در بار

  ."به ستيز پرداخته است

 حقيقت ۀھمانطور که در بار: " دکتر احسان شريعتی است که از اين ھم پيشتر رفته و می گويدو نظر دوم از 

  ."نقد داشته و دارای سخنان دو پھلوست درمورد زن نيز سخنانش دو پھلوست

  :آمده است" چنين گفت زرتشت "١۵۴در اين مورد فکر می کنم بھترين سخن، سخن خود نيچه است که در صفحۀ 

خويش به سرگيچه ۀ آنجا دل از خواست دوگان. نجا که نگاه به پائين می افتد و دست در باال چنگ می زندپرتگاه، آ "

   ."می افتد

خوانندگان گرامی حتماً متوجه شده اند که نيچه حين ارائۀ نظرياتش در بارۀ زنان، چگونه در يکی دو جائی جنگ طلبانه 

  : بار اول در جملۀ. از جنگ سخن می گويد

زنان يونان باستان از زنان حال بھتر بوده اند، چون ": ؛ و بار دوم در سخنی..."را بايد برای جنگ پروريدمرد "

  ." مردانی را می آفريدند که صفات خوب مردانه مثل جنگندگی را دارا بودند

جنگ و خشونت در اينجا الزم می دانم که، فرصت را غنيمت شمرده، يکی دو نقل قول ديگری از اين فيلسوف طرفدار 

سايت "ارائه کنم؛ ولی اول قصد دارم بخش ھائی از نظريات دکتر آرنو فرانسوا، استاد فلسفۀ دانشگاه تولوز را که در 

استاد . در مورد جنگ و ديد نيچه و برگسون به آن به نشر رسيده است، تلخيص و نقل کنم" انسانشناسی و فرھنگ

  :موصوف می گويد

تبی شده را در مقابل يک جامعۀ ھمتراز قرار می دھد و برگسون تضاد بين جامعۀ باز و نيچه يک جامعۀ سلسله مرا

لۀ جنگ نتيجه أعلی رغم اين نزديکی ابتدائی نزد اين دو فيلسوف، آن ھا در مورد مس. جامعۀ بسته را مطرح می کند

  . ھای مختلفی می گيرند

 تھی برای ساده لوحان می داند و معتقد است که تصور عدم يای کامالً ميانؤرا يک ر" انسانيت"نتظار زياد از نيچه ا

اين در حالی است که برگسون در .  آرمانی استئیياؤانی و نتايج عالی پس از آن نيز روجود جنگ در جامعۀ انس

 تالش ھا به کار گرفته شود تا به جنگ در ميان بشريت ۀ بيان می کند که بايد ھم"دو منشای اخالق و دين"کتاب 

  ... ان بخشيمپاي

که برگسون خالف نيچه بر اين باور است   نيچه، انسان برای گسترش حيات ناگذير از جنگ است، در حالیۀبنابر نظري

  ... که ما نياز به يک فلسفه صلح داريم
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کيد می کند و اين أ سلسله مراتب تاز لحاظ واژگان، برگسون بيشتر به مفھوم خالقيت و آفرينش و نيچه به مفھوم

  . له در حوزه ھای ديگر نظريات آن ھا مانند دموکراسی نيز ديده می شودأسم

که  در واقع نيچه مخالف دموکراسی است، زيرا آن را در تضاد با ضرورت سلسله مراتبی در جامعه می بيند؛ درحالی

که نيچه خود گفته او می افزايد . برگسون معتقد است دموکراسی تنھا سيستمی است که می تواند حيات را مديريت کند

  .من ذاتاً انسان جنگجو و پرخاشگری ھستم: "است

  :و حال سخنان خود نيچه را در بارۀ جنگ که از منابع مختلف گرفته شده است، به شکل مختصر مرور می کنيم

 کسی که جنگجو است، بايد ھمواره در حال جنگ باشد؛ چون در زمان صلح با خودش درگير خواھد شد. 

 شگی کسل کننده است؛ گاھی طوفان ھم الزم است   آرامش ھمي.  

 قدرتۀجنگ، اراد  ۀد برای زندگی نيست، بلکه در اراد زندگی برتر و نيرومندتر در مفھوم ناچيز نبرۀاراد  

  . مافوق قدرت استۀو اراد

 صلح را به مثابۀ ابزاری برای جنگ ھای جديد در نظر بگيريد.  

 الت بزرگ بوده اندجنگ و شھامت بيش از نوعدوستی منشأ تحو.  

  غريزه موجب فعال تر شدن زندگی می .  تبعيت کنيد و به جنگ بپردازيد و ازعقل پيروی نکنيدۀغريزاز

  . شود

 جنگ و شھامت بيش از نوعدوستی منشأ تحوالت بزرگ بوده اند .  

 خوب برای جنگ نباشيد بلکه جنگ خوب ھر انگيزه ای را مشروع می کندۀدر پی انگيز . 

  ،جنگ استۀياری و قدرت از فضيلت ھای پسنديددالوری، خدعه، نيرنگ، ھشسنگدلی .  

در بارۀ اثرات مخرب تفکرات وی در به ميان آمدن جنگ عمومی جھانی " رسنتيمان نيچه وجنگ نخست"و نويسندۀ 

  : دوم می نويسد

نيچه، پيامبر رايش سوم و به شبه قاره استقالل آورد، ھرمان ھسه در جنبش ھپيگری متجلی گشت و ... مھاتما گاند"

  ."سوداگر نژاد و خون شد

 کتاب ھای خوب سوختانده شدند، ولی آثار نيچه در دانشگاه ھا تدريس ۀکه در دوران رايش ھيتلری ھم راستی علت اين

می گرديد، چه بوده است؟ آيا اينگونه نبود که نازی ھای جنگ طلب داليلی برای جنگ طلبی و افراط گرائی شان را در 

رغيب نژادپرستان به آثار وی می يافتند؟ يا ھمانگونه که گفته می شود، شايد، واقعاً در اين کتاب ھا داليلی برای ت

چيزھائی را که در جان برترين انسان حدس زده  " و"ابرمردان"نژادپرستی و جنگ و شدت عمل و ممکن ساختن 

که  يا اين. ارائه شده بود) ، اراه قدرت، انتشارات جامی، ترجمه دکترمجيد شريف٧۴۶، صفحه ١٠٠٠گزارۀ (" بود

نام نژاد ه برانسان نيچه به خود حق می داد سرزمين ھای ديگران را ب ھيتلری حقيقتاً به تمسک فلسفۀ جنگ و االمان

  برتر مورد حمله قرار داده اشغال کند و مردمان بيشماری را معدوم کرده شھر ھای متعددی را با خاک يکسان سازد؟

  : نويسندۀ مقالۀ فوق در جای ديگری می نويسد

از نيچه "  و جنگ بعدیالمان"دريش برنارديس در کتابش نرال فرجال قبل از آغاز جنگ نخست جھانی، سه س"... 

) مقصد کتاب چنين گفت زرتشت است ـ ازاين قلم(به عنوان فيلسوف جنگ ياد کرده و به اين شعار کتاب زرتشت 

  : اشاره نموده می نويسد

ر از خودت اشاره به آموزۀ عيسی مبنی بر اينکه ھمسايه ات را بيشت(جنگ و دالوری پيش ازعشق به ھمسايه "

ارمغان دارد و )  شد که تنھا نامش باقی مانده و نه خودش ـ از اين قلمئی برای تفکر دموکراسه ای؛ که پايدوست بدار

  .نه ھمدردی شما، بلکه شجاعت و شھامت شماست که بيچارگان را نجات داده است
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 جنگيدن، نيکی و فضيلت شجاعت و شھامت: "و درپاسخ می گويد" فضيلت نيکی در چيست؟: "نرال می پرسدج

  ."است

  !اگر درست توجه کنيم تمام سخنان اين جنرال و ھمه تفسير ھای او، ھمان انديشه ھا، تمثيالت و سخنان نيچه ھستند

برای تأمل بيشتر بر نيچه شناسی خويش بھتر است بعد از خواندن يک نظر از نيچه به بخشی از نظريات بعضی از 

  :ی مختصر نگاھی بکنيمانديشمندان بزرگ در بارۀ و

  نويسندۀ کلبه عمو تام، (نخستين گمراه کننده روسو بود که زن را جالب ساخت، پس از او ھريت بيچر استو

 در مورد زندگی رقت بار سياه پوستان ١٨۵٢يکی از رمان ھای بی نھايت زيبا، مھيج و انسانی که در سال 

و بردگان ) نوشته شده بود ـ توضيح از اين قلم استبرده در امريکا و توسط خانم استو، يک امريکائی، 

 ۀنيچه، نقل از مقالۀ در بار (.قرار دارند؛ سپس سوسيالستھا که از کارگران و بی چيزان ھواداری می کنند

  .)، نشر شده در سايت عصرنو٨٩ ميزان ٢۶آزاد، .نيچه، ف

 به نظر نيچه اکثريت بايد وسيله ای . نيچه معموالً از مردم عادی به عنوان مشتی بی سر و پا نام می برد

ی مستقلی برای سعادت يا رفاع دارند اباشد برای عز و علوی اقليت و نبايد آنھا را به عنوان کسی که دعو

  .) راسل، نقل از ھمان مرجع.(در نظر گرفت

  مردم"مردم و " گله"نظرات نيچه به نص نوشته ھايش نه برای انسان ھای عادی که نيچه آن ھا را 

به عنوان " اروپائيان نيک"و " ابرمردان" "سالمتی بزرگ"می شمارد بلکه برای پيروزی و " برده

لذا انسان دوستی و حکمت انسانی در اين نوشته ھا . انسان ھای عادی نوشته شده اند) آقايان" (سروران"

  ١٣. نمی بينم

  : کمی طوالنی، جداً قابل خواندن استداين گزارش، ارچن

 نوزدھم به ۀی سدالمانانسوی دولگا تقريباً به طور ھمزمان دو مطالعۀ جديد در مورد افکار اين متفکر انتشارات فر

فرانسه ترجمه و منتشر کرده که نه تنھا از حيث نگاه، عمق و وسعت نظر مطالعاتی بس انتقادی و خواندنی ھستند، 

  .بلکه به ھمين خاطر جايشان در زبان فارسی بسيار خالی است

 دومينيکو لوزوردو و ديگری ئیرخ صاحب سبک ايتالياؤّ نام دارد به قلم م* ارتجاعی کتاب، نيچه فيلسوف اولين

 از نادر نوابغ فلسفی سدۀ بيستم که برخی آثارش از جمله تاريخ و آگاھی طبقاتی - به قلم ژورژ لوکاچ ** نابودی عقل

  .ردانده شده اندو ھگل جوان به ھمت زنده ياد محمد جعفر پوينده به فارسی برگ

ی بی  نيچه را به ھيچ عنوان جھان بيني اشتراک آثار لوزوردو و لوکاچ به شمار می رود اين است که افکارۀچه نقطني

ھر دو نويسنده کل آثار نيچه يا : بالعکس. جانب تعبير نکرده اند که گويا فرای تاريخ و تعارضات درونی آن قرار دارد

کنشی بی پرده به آرمان ھای برابری خواھانه و آزادی خواھانه در تاريخ تمدن تفسير در حقيقت عقل ستيزی او را وا

، "برده داری جديد"و " بربريت" نيچه از ۀو اين خالف غالب تعابير معاصر است که کوشيده دفاع جانان. نموده اند

 فروبکاھند که گويا معانی کامالً یئرا به کنايات و استعاره ھا" ميليون ھا انسان عاطل"و يا " نابودی نژادھای منحط"

  . متفاوت و يا متضاد با آنچه می گويند، در دل دارند

دومينيکو لوزوردو در نيچه فيلسوف ارتجاعی نشان می دھد که دفاع از برده داری که غالب آثار نيچه را به اشکال 

ر نيمۀ دوم سدۀ نوزدھم در غرب به مختلف آکنده کرده در اصل نمودار گرايش ھای راست افراطی در فلسفه است که د

  .اوج می رسند
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لوزوردو تأکيد می کند که نه تنھا نخستين کتاب نيچه زايش تراژدی ھمزمان است با تجربۀ کمون پاريس، و نوعی 

واکنش، گيرم در قالب اسطوره، عليه آن، بلکه در پی اين تجربه نيچه به طور پی گير مروج و مدافع تدابير شديد عليه 

  .ياد کرده است" پرولتاريای جديد"عاصی ُمدرن می شود که ادبيات جديد از آنان بعضاً با عنوان " ه ھایبرد"

 شان ھدفی واحد را دنبال می کنند که ھمان نابودی ۀنيچه به رغم پراکندگی سبک و مشغلاز نگاه لوزوردو، آثار 

  .سوسياليسم، دموکراسی و ايدۀ ترقی است

 الھام بخش کتاب لوزوردو به نوعی کتاب نابودی عقل اثر لوکاچ فيلسوف مجاری تبار است در واقع، می توان گفت که

 يعنی در آخرين دورۀ زندگی نويسنده منتشر شد و در کنار ديگر اثر مھم او، ١٩٥٥که برای اولين بار در سال 

ه ھمانند غالب آثار درآمدی بر ھستی شناسی وجود اجتماعی، دو اثر مھم دورۀ پختگی وی به شمار می روند ک

  .ی نوشته شده اندالماننويسنده به 

رغم گذشت بيش از نيم قرن از ه نابودی عقل بی اغراق تا ھنوز تنھا مطالعۀ جامع انتقادی از افکار نيچه است که ب

بالعکس اين اثر به طرزی . ی ھيچ از قدرت و درستی گزاره ھايش کاسته نشده استالمانانتشار اول آن به زبان 

  .رموز بازخوانی افول انديشه در دورۀ معاصر، دورۀ ظھور و انحطاط امپراتوری ھای جديد، به شمار می رودم

در نابودی عقل لوکاچ نشان می دھد جھشی که انقالب فرانسه در فلسفه آفريد در واکنش گرايش قّوی از عقل ستيزی 

به وجود آورد که در پی نخستين ) گ و شوپنھاور چون شلينئیو در آغاز از خالل شخصيت ھا( سدۀ نوزدھم الماندر 

  . مطرح ترين نمايندۀ خود را در شخصيت و آثار نيچه يافتد١٨٧١ و سپس ١٨٤٨انقالب ھای کارگری اروپا در 

لوکاچ تصريح می کند که نيچه به چنين مقامی دست نمی يافت اگر فعاليت فکری او با نخستين نشانه ھای ظھور 

  .می شدامپرياليسم ھمزمان ن

 فرانسه به ھيچ وجه تصادفی نيست تا آنجا که در پی اين دو تجربۀ ١٨٧١انتخاب اين دو تاريخ به ويژه تاريخ انقالب 

  .تاريخی فلسفۀ بورژوازی مجادالت خود را بيش از پيش عليه دشمن جديد خود، يعنی سوسياليسم، ھدايت کرد

 تاريخی فعاليت فکری او نيز نشان می ۀار و مکاتباتش، زميند نيچه در آثعالوه بر مالحظات و اشاره ھای وسيع خو

وزمند ، بلکه نبردھای پيرالمانی سوسياليستی به ويژه در ئھا کمون پاريس و رشد احزاب توده دھد که نه تن

ن ييثيری ماندگار بر انديشه ھای او داشته و به يک معنا سمت و سوی آنھا را نيز تعأبورژوازی عليه اين احزاب ت

  .رده اندک

 بدل نمود اين المان انديشه ھای نيچه که او را به نمايندۀ گرايشی از روشنفکران متعصب ۀدر واقع، نفوذ خارق العاد

.  ھمزمان استالماناست که نگارش آثارش با دورۀ بيسمارکی و اولين تالش ھا برای تأسيس دولت امپرياليستی در 

نديشه ھای نيچه به ھم می پيوندند ستيز با سوسياليسم و مبارزه برای نقطۀ مرکزی که حول آن ا: "لوکاچ می گويد 

  ."ی امپرياليستی است ھر چند اين ايدۀ مرکزی آھسته آھسته در نزد او شکل گرفتالمانايجاد 

می داند تشکيل يک دولت " خطر سوسياليسم"او تأکيد می کند که از نظر نيچه کاملترين دفاع در مقابل آنچه وی 

  .و عميقاً خشن در خدمت اھداف بورژوازی امپرياليستی استارتجاعی 

باری، به دليل ھمين تقارن، نيچه در قالب اسطوره و يا گزاره ھای اسطوره وار مسائلی را پيش بينی و حتا حل می 

  .کند که نسل بعد تنھا از نزديک با آنھا آشنا می شود

ن ريخ گذشته و به ويژه تفسير خود را از فرھنگ يونان باستا ھمين تقارن است که نيچه تاۀبه اعتقاد لوکاچ بر زمين

  . توجيه برده برداری معاصر را بسازدۀمی پرورد تا از آن دست ماي

آنچه، در واقع، اساس اين تفسير به شمار می رود، اين است که ھمانند يونان باستان برده داری نياز حياتی ھر شکلی 

  .از تمدن است
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گر اين درست است که يونانيان به دليل برده داری از ميان رفتند اين نيز درست است که ما ا: "خود نيچه می نوشت 

  ."نيز در نبود برده داری از ميان خواھيم رفت

او نجات تمدن را مشروط به وضعيتی می دانست که در آن . نيچه ھرگز دست نکشيد" فکر راھنما"اصطالح به از اين 

  .ز خود را بر کار طاقت فرسا و استثمار اکثريت محرومان بنا ساخته باشداقليتی برتر تمام قدرت و امتيا

کاست : فرھنگ بالنده تنھا در جامعه ای زاده می شود که به دو کاست متمايز تقسيم شده باشد "او مدعی بود که 

  ".کارگران و کاست فارغان از کار، يعنی کاست کسانی که برای لذت و فراغت حقيقی ساخته شده باشند

با اين ھمه، لوکاچ تصريح می کند که نفوذ خارق العادۀ نيچه نزد نسل ھای بعدی در عين حال مرھون استعداد خاص 

اوست تا آنجا که وی قدرتی خيره کننده در پيش بينی داشت و در قياس با روشنفکران دورۀ خود حساسيت ويژه ای 

  .نسبت به مسائل زمانه اش از خود نشان می داد

به عنوان روانشناس فرھنگ، نيچه بدون شک با استعدادترين نمايندۀ خودآگاھی روشنفکران : گويد لوکاچ می 

  .بورژوازی از انحطاط خود بود که می توانست به ياری ھمين استعداد غرايز شورشی آنان را ارضاء کند

ا سوسياليسم و ھمزمان انتقاد ی به نيچه می بخشد آميزشی است از ضديت افراطی با، آنچه، در ھر حال، چنين برتريام

  . به جا و موشکافانه از مقوله ھای فرھنگ و ھنرئیھا

جای ه ثير فراتاريخی اين استعداد بر سبکی از نگارش در نزد نيچه نيز مبتنی است که بأت: لوکاچ ھمچنين می گويد 

اه در شکل پند ظاھر می شوند و بھره گيری از نثر منظم يا نثر سنتی فلسفه از گزاره ھای کوتاه سود می جويد که گ

  . و احکامی که به اين عنوان خصلت افسانه ای و رازآميز گفتار او را تشديد می کندئیگاه در قالب پيشگو

با يک يا دو کتاب يا يک يا دو مقاله و . برای اينکار بايد فرصت کرد و بيشينه آثار وی را دقت کامل مطالعه نمود

  .و موافق وی شناخت کامل نيچه ميسر نيستسخنرانی از يک يا دو مخالف 

نمايندۀ انحطاط : "نيچه"اين بخش را که حاوی چند نظر در بارۀ افکار نيچه و کمی ھم طوالنی بود و عنوان آن را 

، گرفتم و فکر نمی کنم با ٢٠٠٩ نومبر ١٢، "آی.اف.فارسی آر"گذاشته اند، از سايت " امپرياليسم عصر بورژوازی در

دومينيکو لوزوردو، ژورژ لوکاچ، نويسنده دو کتاب، مترجم و ناشر : قل چھار نظر از افراد و منابع معتبرموجوديت حدا

آی فرانسه که نشر آن در اين سايت خود نشان دھندۀ ھمسوئی . اف. دگان سايت فارسی آرنھمراه با نظر مجمع گردان

بت بيشتر در مورد منش سؤال برانگيز نيچه باقی گردانندگان سايت با متن و محتوای مقاله می باشد، جای برای صح

  .مانده باشد
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