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 نیچه و حیوانات

 آلفونسو لینگیس

 

 تکامل و نیاگرایی
ی ما نیز در یک اکوسیستم طبیعی پیچیده رشد کرده است. داریم به این درک ی دیگر، گونهمانند هر گونه

وده از مان بی ما چیزی از اکوسیستمش را که قادر به حفظ تکامل گونهرسیم که با انقراض هر گونه، سیارهمی
های شهرهای میلیونی و ساختمانها در کالنانسان زودی پنجاه و سپس شصت درصددهد. بهمیدست 

شر ی دست بواثاثیه، و خود هوا ساختهای زندگی خواهند کرد که در آن موادومصالح، اسبابکشیدهفلکسربه
های های صحرای آفریقا را در خود پذیرفت که هرگز ساختمانخواهند بود. دیرزمانی پیش از ما، طبیعت موریانه

در  آوریفنزیستکنند. آید ترک نمیبرند و هوا در آن به گردش میکه غذایشان را در آن باال میشان را مرتفع
حال بازسازی طبیعت ماست: لقاح مصنوعی، تولیدمثل غیرجنسی، پیوندزدن سلول مغزی، و دستکاری ژنتیکی 

کنیم موجب دمان را انتخاب میتوانایِی بازتولیِد صفاِت روانی، جسمانی، و روانشناختی را که برمبنایشان فرزن
انسان  برای غلبه بر»اما «. ست که باید بر آن چیره شدانسان چیزی»گوید به اینکه . زرتشت آری میشوندمی

 ــ چنین است پاسخ ما.« اید؟چه کرده

یابِی دریش نیچه مییدر کار فر ا را یافت. هی ما با دیگر گونهاکیدًا ویژه و متمایز پیوند دیرین گونه توان ارز
ها ی درصِد حتی بیشتری از بشریت که این پیوند بین گونهگذارد؛ آیندهاین ارزیابی ما را با معضل آینده تنها می

 دیگر برایش وجود ندارد.
 

 هاسازی ارزشطبیعی
و ی ها را به قوها را به صدق و کذب تقسیم کردند، اما هیوم اندیشهفیلسوفان از زمان آناکسیمندر اندیشه

الم سر بر هایی هستند که از بدنی سکند. اندیشهها را به سالم و بیمار تقسیم میضعیف تقسیم کرد. نیچه اندیشه
ها، نهادها، آثار هنری، و ها، دینها، علمکنند. نیچه ارزشهایی هستند که بدن را بیمار میو اندیشه ،آورندمی

 کند.بندی میتقسیمی فیزیولوژیک موسیقی را نیز براساس همین سنجه
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ت، شود که پرمنفذ اسای مادی درک میبدن برمبنای یک فهم باستانی مسلط در فرهنگ غربی درمقام آمیزه
شی نابدن کند. کمبودها و نیازهایی که از دفع می و مواد زائد را کشدهمچنین نفس می به بیرون نشت دارد،

نا بر گشایند. بمیشان طرفو درازکردن دستش به اش امونیارگانیزم را به دریافتن جوهرهای پیرشوند خود می
کندگی یا سرشاری ه نسبت ست کاین فهم، زندگی نیروی همین منفیت خواهد بود. اما برای نیچه ارگانیزم یک آ

های کند. جوشش و فوران انرژیبه آنچه برای برآوردن نیازها و کمبودهایش الزم دارد انرژی بیشتری تولید می
گاهِی شود. سرخوشی طبیعیباطنًا همچون شعف و نشاط حس می °فزونی گ ست: سرخوشی فقط در آ اه خودآ

و در طبیعت ما وجود دارد. سرخوشی سخاوتمند  طبیعتنیست، بل از آنجا که ما طبیعی هستیم، در همه جا، در 
 زد تخلیه کند و درانگیرا که برمی های فزونیارگانیزم باید آن انرژی ؛ چونستیو کنش [پذیرگسترش]

روی نیستند، چون ارگانیزم نی اولیهها گستراند. این پدیدهها را هم میها و تشنگیشان گرسنگیبرانگیختن
گردند مینشده بربرآوردهها و نیازهای دهد. آن احساساتی که به فقدانها را گسترش میست که این منفیتمثبتی

توزی کند. کینهایش را احساس میگردد، گزندها و شرمساریبازمی توزی به خود ارگانیزماند. کینواکنشی
ها، نهادها، آثار هنری، و موسیقی ها، دینها، علمها، ارزشجور تبارشناسی اندیشهجویانه است. نیچه یکانتقام

 شانگیمکه هطوری کند جو بر پا میتوز، و انتقامرا براساس احساسات کنشی و سرخوشانه، یا واکنشی، کین
 کنند.شوند و تشدیدش میاز همان تبارشناسی ناشی می

 بشر»در روند تکامل است؛ پرسش  [ای انتقالیگونه]ای در حال گذار ی انسان گونهبرای نیچه گونه
شود. نیچه صفات یا خصایص را شامل می« تواند بدل شود؟بشر به چه می»پرسش  عمالً  «چیست؟
شوند گذاری میها ارزشهایی که همراه با آنگذاری ارزششان و ارزشگذاریشده را نظر به ارزشمشاهده

یعی بی طشان براساس سنجهبندیشده و رتبهی صفات مشاهدهگذاری با مقایسهبندی کرد. این ارزشدسته
، «خواهینیک»، «سودمندی اجتماعی)»ی فرهنگی یا سنجه«( ترینبقای شایسته»، «بقای گونه)»
پیش برده نشد. در عوض، نیچه به نحوی ایجابی به همان چیزی آری گفت که خود «( عقالنیت»، «فضیلت»

لیه شان عواسطهبه های منفی را که زندگیدست حرکتگوید؛ نیچه آنزندگی به نحوی ایجابی به آن آری می
 شود و خودش راهای فزونی که بر خودش منتشر میگردد تشخیص داد. سالمتی، تولید انرژیخودش برمی
 °کند. این احساسها را تشدید میفوران انرژی °نفسه سرخوشانه است. این احساسکند، فیاحساس می

ها را ساطع و هرچه بیشتر تشدید ت ریشه دارند آنهایی که در این حاالگو است. آوازها و کلمهگو و خودآریآری
«. زندگی چه زیباست!»، «چقدر نیرومندم!»، «ماندن چقدر خوب است!زنده»، «چقدر شاد ام!»کنند. می

های تعجب الفاظ یا ضوابط ارزش ــ خوب، نیرومند، زیبا، واقعی، حقیقی ــ معنایشان را در همین عالمت
 کنند؛ کلماتکنند: کلماِت زیبا زیبا میت درونی شعف و نشاط را ساطع میها احساساکنند. آنکسب می

زم بخشند. یک ارگانیسازند؛ کلمات سالم زندگی میبخشند؛ کلمات پرنیرو نیرومند میمی تفاشریف شر
کندگی یا سرشاری که انرژی ،ستایجابی °زیستمند در  ایی کهها و نیازهکند؛ فقدانهای فزونی تولید مینوعی آ

فاظ گو، خود الگو، و خودآریاند. احساسات ایجابی، آریشوند ثانوی، تناوبی، و ظاهریاین ارگانیزم پیدا می
 اند.گوی ارزش، آغازین یا اولیهگو و خودآریآری
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دست آن اند اما ازها نیروهای زندگیاند؛ آنواکنشی °پذیریضعف، بیماری، احتیاج، نیاز، وابستگی، آسیب
خون شو، ای قلب! آواره شو، ای پا! پرواز کن، ای بال! گوید بشکن، دلغم می»اند: که علیه خودشان برگشته

 به ضوابط ارزش توزی،ها به کیناین حالت ولی «کند: روانه شو!غم البه میپیش برو! باال برو! ای درد!... 
کنند. شوند تشدید میضعفی را که خود از آن ناشی می °دهند. این ضوابِط ارزِش واکنشیتوز راه میو کینمنفی 

آورند و هم کسانی را که به ایشان شان میکنند؛ کلمات پست هم کسانی را که بر زبانکلمات زشت آلوده می
عیفان آورند. ضلمات بیمار عفونت میکنند؛ کاخته و ناتوان می °؛ کلمات ضعیفکننداند پست میخطاب شده
گوی نیرومندان و سرخوشان، این گو و خودآریهای آریشان، با واکنش علیه بانگشدن بر ضعفبرای مسلط

سزی، کی سبمنزلهکنند؛ ضعیفان با خوارشماری شادی نیرومندان بههای مثبت بدل میالفاظ منفی را به ارزش
شان ی هوسرانی، اضطراب خودشان را درمقام فروتنی، بزدلیمنزلهشان بهمتیعنوان خودبینی، و سالفخرشان به

زنند ی شکیبایی الف میمنزلهشان را بهآزاریبرداری، و بیشان را همچون فرمانرا درمقام پرواگری، وابستگی
ًا منفی رکِت باطنگیرد؛ او حکنند دست کم نمیگذاری میکشند. نیچه حاالتی را که ضعیفان ارزشو به رخ می

 کند.شان را افشا میو واکنشی
 

 حیوانات شریف و پست
ی شریف و پست ها، نهادها، آثار هنری، و موسیقی را به دو دستهها، دینها، علمها، ارزشنیچه اندیشه

شان طبیعی اند اما نیچهاقتصادی فئودالهای نظام سیاسیبندییقینًا دسته« پست»و « شریف»کند. تقسیم می
اند؛ گوسفندها، گاوها، ها، شیرها، و مارها شریفدهد: عقابهای حیوانی ربط میها را به گونهنیچه آن کند.می

کند بسیار اند. این انتقاِل خصایص که حیوانات شریف را با حیواِن انسانِی ناشی از گله یکی میو ماکیان پست
، انانسـ، عقابانسانـ، نریانانسانـ، شیرانسانـز شاهینست؛ ما هنوی طبقاتی فئودالیتر از جامعهقدیمی

ن های مردگاها، تپههای معابد آشوری، هیتیهای مصر، حواشی کتیبهانسان را در گورستانـ، و مارانسانـگاو
 بینیم.ی هند، متعلق به دو هزار سال پیش، میجزیرهدارو( و هاراپا در شبهـ)موهندو

رهبر  ای، که طبیعتًا به یکای و وابسته وجود دارند. حیوانات گلهو مستقل، و حیوانات گله حیوانات منفرد
توانند پذیرند، میها، شترها، که یک رهبر انسانی را میها، اسباند، گوسفندها و بزها، گاوها، خوکگله وابسته

 اهلی و رام شوند.

های خو. در واقع، تکانهقدر منفرد که درندهفرادی همانای وجود دارند، و نیز اها افراد گلهدر این انسان
م و های سالطور نیست که نمونهای وجود دارند. در نتیجه، اینهای گلهمستقل و منفرد در افراد همراه با تکانه

 صی مهم تاریخی شکل سالمت بزرگ خای انسانی در کار باشند؛ هر دورهای در گونهبیمار، شریف و گله
. را دارد بودن خاص خودای، شکل بیماری خاص خود و شکل گلهبودن خاص خودششکل شریفخودش و 

بودن ایبودن و گلهی مهم تاریخی انواع بسیاری از سالمتی و بیماری، انواع بسیاری از شریفو درون هر دوره
از  د تا انواع بسیاریوجود دارند. حتی مقدر است که هر زندگی متحمل انواع بسیاری از سالمتی و بیماری شو

 بودن را بپروراند.ایبودن و گلهشریف
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سازند که خودش ای بدل میرا به گونه ی دیگرهااند انسانها مسلطای در آنهای گلههایی که تکانهانسان
؛ اشدبمستقل و منفرد نیستند که یک رهبر گله بر ایشان تحمیل شده  کند. زیرا این افرادِ را رام و اهلی می

یشان های انسانی، یعنی کشی خاص ایشان بناست آنان را به چیزی دیگر مقید کند. رهبران گلهترین غریزهژرف
ها به وابستگی ؛ آندر اشتراک دارندهای انسانی با گلهفهمند، زیرا همین غرایز را و حاکمان، این غریزه را می

 ند.اها نیازمند وابستگاندیگران به خودشان نیاز دارند؛ آن
 

یختکردارشناسی و انسان  انگاریر
از خود  سازند،کنند، سرپناه میتغذیه و استراحت می طبیعتهای حیوانی در ها نیز مانند دیگر گونهانسان

رای قصد لذت یا تولیدمثل، بهای جنسی بهکنند، در تماسجان و حیوانات متخاصم دفاع میدر برابر اشیاء بی
ها همچون حیوانات کنند. انسانروی میدهند و زیادههای نمایشگرانه به میل خود میدان میرقص و اجرای آیین

کنند، تأثر، فخر، مراقبت والدانه، آرامش، خشم، اعتماد و ی فزونی را حس میکنندههای فورانرژیشعف ان
ای احساسات وابستگی، احتیاط، بزدلی، و دشمنی را های گلهها نیز همچون دیگر گونهاعتمادی. انسانبی
 شناسند.می

انگاری را ریختان مدرنش انسانگذارسرنوشت کردارشناسی درمقام یک علم مستلزِم آن بود که بیان
ی گونه °اندیشه )یعنی نقدوبررسی زیباشناختی( و آموزش« واالترِ »های سرسختانه طرد کنند. نه تنها فعالیت

وصیفات و ت شناسیلفظها ناگزیر بودند ها و احساسی انسانی رد کردند، بلکه حتی درکحیوانی را جدا از گونه
وان مارها تهستند نه می« مغرور»ها توان گفت عقابرانسانی طرح بریزند. نه میی غیفنی متمایزی برای گونه

کند، یعنی ی انسانی را طبیعی میست؛ او گونهانگارینامید. طرز کار نیچه معکوس انسان« خردمند»را 
 دهد.ها نسبت میهای طبیعی دیگر را به انسانها، و رفتارهای گونهها، احساسدرک

روی، شجاعت، خالصه سرآغازهای تمام آنچه سرآغازهای عدالت، همچون سرآغازهای احتیاط، میانه
رویم د دنبال غذا بانآموزای که به ما میرانه همان اند: پیامدحیواناتکنیم تعیین می های سقراطیفضیلتدرمقام 

تنها در سرشِت خوبش و نیز در درکش ترین انسان هم و از دشمنان دوری کنیم. حاال دیگر توجه کنیم که رفیع
ا درمقام ی اخالق رجا نیست که سرتاسر پدیدهشود، پس نابهتر میتر و زیرکاز آنچه خصم وی است بلندمرتبه

 امر حیوانی توصیف کنیم.

ها شود که انسانمحوری کالسیک جدا نمیاز انسان به این دلیلگرچه استدالل شده که کار نیچه 
ها به انهمه مقدر است که انسشوند اما بااینی حیوانی در نظر گرفته میترین گونهیا رشدیافتهترین پیشرفته

ل تولید شود. از راه تکام [گونه]ترین کند که شایستهحال، نیچه انکار میتر متحول شوند. بااینای هنوز رفیعگونه
تواند نیستی رین و بیمارترین گونه که فقط میتکند، یعنی ضعیفتکامل انسانی دارد واپسین انسان را محقق می

طرزی تدریجی از بطن ی در راه، یا فراانسان، بههیچ درمانی برایش در نظر ندارد. گونه طبیعترا اراده کند و 
 بالد.تکاملی می واپسین انسان پرورانده نخواهد شد، بلکه با زایشی نو، در شور فاصله از  هر نوع استمرارِ 
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کند. محوری کالسیک توصیف میی نوعی انسانهای دیگر را به شیوهکه نیچه گونهاست  استدالل شده
 مسئولیت را بر دوش ربا]پذیرند شوند: شترها مسئولیتهای دیگر با یک صفت مشخص یکی میگونه
 های متمایز رفتار،نه فقط شکل درست است کهاند؛ ها مغرورند، مارها فرزانهاند، عقاب، شیرها حاکم[کشندمی

و  خوابهای زمستاناند. گونههای حیوانی متفاوتی گونههای متمایز حساسیت و هوش مشخصهلکه شکلب
رو های روزخیز و شبطور که گونههای متمایزی برای درک و هوش انطباقی دارند، همانکوچنده شکل

شده کجا ی یک شکار مخفیواند پیشبینی کند سروکلهاند. بخشی از هوش شکارچی در این است که بتچنین
پیدا خواهد شد، یا بتواند ردپاهای صرفی را که شکار بر زمین به جا گذاشته شناسایی کند. بنا بر استدالل 

ای دیگر قیاس کنید: هر گونه که در گذر زمان معناست که هوش یک گونه را با هوش گونهها، بیشناسزیست
دهد. این هم درست است که هر حیوان با الزم برای پیرامونش را رشد میخاص تره و هوش یابد گسمی ءبقا

 افتد.شود و به راه میهای فردی تحریک میو احساس ها، خطرها،درک

 ها راها و تباهیی حیواناتی بود که فضیلتی کردارشناسی علمی حذِف عمِل مشاهدهبخشی از برنامه
کارچی های شها حتی نسبت به آن حیوانکنند که شکارچی؛ کارشناسان استدالل میدهندوار توضیح مینمونه

دار در صحرای آفریقا همراه با خوار ُسمهای گیاههای شکارچی و حیوان. حیوانشوندمحسوب نمیرحم هم بی
ا از بین بیمار رسانان )شیرها، ببرها، یوزها( بزهای کوهی ضعیف و که گربهیابند و همچنانیکدیگر تکامل می

یان شود. کردارشناسان برای فرزندکشی در متر و هوشیارتر میی بز کوهی نیز چابکگونه ،کنندگله گلچین می
ها ویرانگری رحمی در انسانحال، اگر بیکشند. بااینها توضیحات محیطی را پیش میشیرها و پرنده

د، اش را به همراه دارشوندهشناختی در شخص مرتکباش فقط ارضای رواندرجهکه در منتها ستناپذیریتوجیه
های دیگر سر باز زد. زنبورها در طول ناپذیر در گونهی نوع مشابهی از ویرانگری توجیهتوان از مشاهدهآنگاه نمی

شوند. ن میهای راستیهای زنبورهای دیگر یا نابودی خودشان درگیر جنگفصل بیکاری، برای نابودکردن کلونی
را برای  ها سهوًا این کارتوان گفت آنزنند تا بمیرد، آنگاه میای ضعیف نوک میای از پرندگان به پرندهستهاگر د

توان در اش آیا همین مورد را نمیو در نتیجه ؛دهندلحاظ ژنتیکی انجام می ترین پرندگان بهای از قویتکثیر گونه
کنند یله میآن به ضعیفان پ استفاده از ی انسانی بااالن گونهکه فرزندان و بزرگس ذکر کردای رحمیخصوص آن بی

 آورند؟شان میو به ستوه

نی را های حیواحال، گونهکند، بااینهای حیوانی را با خصایص متمایز یا مسلط معین میهرچند نیچه گونه
های انسانی که سزاوار ستایش یا سرزنش اخالقی باشند در نظر ها یا عیبهای فضیلتواقعًا در مقام تمثیل

ر خیر ام(، ستداوریپذیر و قابلهدهکه از منظری ابژکتیو مشا)گیرد. تحت نام حق یا حتی فراسوی حق نمی
ثبت ها که نیچه به طور مآن انسانفضیلت و نیز  (،شودکه از منظری سوبژکتیو به نحوی اخالقی ارزیابی می)

ی غرایز زند(، مسألهکند )و خود اوست که اولین بار به نحوی ایجابی دست به این کار میگذاری میارزش
 تعقلو  رغرونیچه کنند. های فزونی و پرشور فوران میمتی، استقالل، و انرژیصوتی نهفته است که از دل سال

 دهد.مار را به زرتشت نسبت می تعقلعقاب و  غروردهد، او زرتشت را به عقاب و مار نسبت نمی
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یستیهم  ز
غ مر های دریایی، حواصیل با بوفالوهای آبی،ها مثاًل جلبک با شقایقطور که بسیاری از گونهو همان

شان یباشزادگان و سلحشوران نیز در همزیستی دارند، اشرافهای آفریقایی با یکدیگر همنوک با گوزنشاخ
های یکجانشین احساسات و خصایص و به همین نحو جمعیت ،هااحساسات و خصایص رفتاری ببرها و عقاب

امراض واگیردار بنیادی همچون آبله،  هایشان؛کنند )درست مثل بیماریای را دنبال میرفتاری حیوانات گله
شدند(.  ها منتقلای به انسانعنوان جهش امراضی که از بین حیوانات گلهسل، آنفوالنزا، سرخک و سیفلیس به

شان در چیز برایهای گیاهان را پی گرفتند که معمواًل همهانداز و ادراکهای یکجانشین حتی چشمجمعیت
ای که هگوید اندیشبرد. نیچه مییعنی هر چیز در یکسانی با خودش به سر می و ابدی هستند، آرمیدنوضعیت 

ی تناقض، و میانه، عدم[همانیهمانندی/این]تابع این باور به امور یکسان بود تحت فرمان اصول هویت 
 محذوف قرار داشت که از گیاهان برگرفته شده بودند.

طبیعت، بلکه جانوران باشکوه و پرندگان بودند؛ ببرها،  ترین خدایان انسانیت نه نیروهای انتزاعیبدوی
ای زندگی های اولیه در ترس و حیرت از حیوانات درندهها، مارهای کبرا. انسانها، کرکسشیرها، پلنگ

ست که گری یک عمل دینی اساسیزدند. قربانیشان پرسه میگاههنگام در پی شکار در اتراقکردند که شبمی
شده و بیماران و مردن در پیشگاه حیوانات درنده دادن نوزادان ناقصویچ در عمل نمایشبارا اهرنبه گمان بار

اه، روبگوزن، نیمهگاو، نیمهشیر، نیمهها آموختند که به نیمهترین ادیان به انسانعالوه، کهنریشه دارد. به
 لک بدل شوند.لکنیمه

جویان یا شاتریاهای راجستان، جنگجویان های ژاپنی، رزمییزادگان آشوری، سامورااشراف اروپایی، نجیب
 آراستند و حرکات ساکت و نهانیدار شیر و پرهای عقاب میاهل گینه )ماشای و پاپوآیی( خود را با پوست پشم

پر و پرهای وبرق مرغان رنگینها زرقگرفتند. آنها را به خود میشیرها و طرز ایستادن قائم و راسخ عقاب
 هایگردن و قرقاولخوار سیاههای ظریف مرغان ماهیدگان بهشتی، و به همان اندازه، رفتار باوقار و رقصپرن

ر ترین اخالق است. آنچه بها کهنشدن خصایص و صفات با دیگر گونهگرفتند. سهیمرنگارنگ را به خود می
ها، رگو گ هاحساسیت عقابهمان  هستند کنند و به دنبالشتحسین می هاگذارد، آنچه انسانها تأثیر میانسان

ست که از ی پرندگان کوچکیها، و وفاداری ایثارگرانههای آفریقایی و خرسنیرومندی و استقامت گوزن
د: شان را کسب کردنها خصایصهاست که انسانی متقابل با همین گونهکنند. در رابطهشان دفاع میفرزندان

ا ها یا همراه بها در شکارکردن آنشود؛ انساناش با شجاعت گاو سیاه ناشی میشجاعت گاوباز پیاده از مواجهه
ا و هاش با عقابرسند. زرتشت فقط در پیوند طوالنیقدمی، حساسیت، و هوش شکارچی میها به ثابتآن

 غذایی ای به عاداتهای یکجانشین و گلهشود. انساننائل می غرور و تعقلهای رفیع به مارها در کوهستان
شان نائل شدند، از کسی دیگر و از پیشوایان گله مستقل شدههای اهلیها و رمهو یکنواخت گله انحصاری

تعرض منهادن احتیاط، پروا، و عدعیار دست یافتند، و ارجپذیر، و مطابقت تمامشدند، به امنیت، نظم، پیشبینی
 شان گذشت.از ذهن
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ی ی چیزی مشخصًا انسانمنزلهست، و اخالق را بهاماًل غیراخالقیک طبیعتکند که اخالق مدرن تصدیق می
گاه مسئولش است، بیند. آنچه اخالق فضیلت میمی گاهانه بر پا شده و یک اگوی خودآ نامد، که با انتخاب آ

ردن کزدن، و هماهنگگرفتن، تخمینربط خواهد داشت و به فکرکردن، نتیجه« انسانی»ی مشخصًا به گونه
دهد، یعنی فضیلتش ی شریف تشخیص میمعلول وابسته است. خصایصی که نیچه در گونهعلت و 

ها و اهداف آینده را از هم جدا گویی، شجاعت، غرور، و حضوری که پشیمانی و افسوس گذشته)راست
ب سها کزیستی با دیگر گونهغیر از انسان هستند و از خالل هم شریِف  های حیوانِی ، خصایص گونهکند(می

ای برای سالمتی، زیبایی، انرژی حیاتی، و سرخوشی، ی شریف غرایز سالم نیرومند دارد، غریزهاند. گونهشده
دهند؛ هرگونه هایشان را با اسرافکاری هرز میفهمند؛ داشتهها غرایز دیگر را نمیزید. آنو با همین غرایز می

ی ونهای که نیچه در گعاقل نیستند. اولین خصیصه ها چندانکند؛ آنشان میوکتاب یا محاسبه قربانیحساب
شان ی کالمها اندازهاند، آنراستی که چنیناند، بهها واقعیست؛ آنگوییدهد راستشریف تشخیص می

و  رسد. این ضعیفانشان یک مسأله به نظر میکنند که برایها بنا بر غریزه همان چیزی را اعالم میهستند. آن
 اند.گری را رشد دادهکاری، و حیلهاند که احتیاط، تظاهر و پنهانسپردهبان سرآنوکرم
 

 پروراندن
هایی که کردارها و اند، فرهنگشدهها دادهها ارزشآورد که در آنهایی را در نظر میپس نیچه فرهنگ

ش مردم آموز ی گزینشگر تولید، و فرهنگ، فرهنگ استحالهی فرهنگ حفظ گزینشگر چیزهامنزلهپیامدها به
یابی می  آورد.گذاران را از منظر طبیعت و پرورش به تصور درمیشوند. اما او تکامل و انحطاط ارزشارز

رد کند )زیرا فدادن توصیفش میی حق قولکه مشخصه گونه شریف است و نیچه به منزله« قول شرف»
که از دل سودمندی عام متکی  شودماند(، درمقام چیزی دیده نمیب اشقدرت اینرا دارد که بر سر عهد یا وعده

گاهی رشد کرده باشد، یعنی در مقام چیزی که بدین ل کردن علت و معلوگترتیب به حسابگری و هماهنبر آ
دهد: یافتن توضیح میی پرورشا درمقام نتیجهای راشد. در عوض، او سربرآوردن چنین مشخصهوابسته ب

ود ای که طبیعت خنمایانهیا همین نیست که آن رسالت متناقضدادن ــ آپروراندن یک حیوان همراه با حق قول»
 پرورش گزینشگر این «بشر؟ را در مورد بشر وادار به انجامش کرده؟ آیا همین نیست آن مشکل واقعی در مورد

حساب با آور و دردناک و نیز با تنبیه سرسختانه و سرانجام تصفیهی نو با تبدیل حافظه به چیزی تهوعگونه
درآوردن ارضای فوری را ایجاب تعلیقکنند به انجام رسید )تأمل نوعی بهه عهد خود عمل نمیکسانی که ب

ی بزرگتر وجود نژاد انسان را به تصرف خود ارهگوید در اصل همین پروراندن است که مجازًا پ. نیچه میکند(می
 درآورده است.

ها، غرایز، ترتیب، اندیشهتوانند پرورانده شوند. بدینهای حیوانی سالم میپروراندن به این معناست که نمونه
ها از نظر فیزیکی شوند. آنشان نشانده میفیزیولوژیک هایهای شریف در طبیعتی انسانهای ویژهو اراده

یماری. خویی، عجز، یا بیابد: غیاب زشتنحوی منفی تعّین نمیسادگی بهاند. اما آن سالمتی بهنیرومند و سالم
ها و تکثر دارد، یک سالمتی برای انواع بسیار متفاوت فعالیتدر خودش است که « سالمت بزرگ»این همان 



9 

 

بخشد و فروپاشی مان میکند زیرا رنج استحکامرنج را حذف نمی« سالمت بزرگ»ی زندگی. هاحالت
کند: شود. رنج حتی نقص و بیماری را حذف نمیساختارهای قدیمی و ظهور ساختارهای نو را موجب می

الید، چراکه بمیترین انسان در اروپا بود حال، او به اینکه سالممصائب فیزیکی خود نیچه مشهور هستند، بااین
 ها چیره شود.توانست مسئولیت تمام امراض مزمن قرنش را در خود بپذیرد و بر آنمی

ری های نیچه هیچ ردواثافرازد، اندیشههای راکد مرداب سر بر میبر آب °زدنکه برای شکوفه نیلوفر برخالف
 شی کارهایخوانندهبالد که هر به این میها روییده باشند در خود ندارد. او از تبهگنی و نیهیلیسمی که از آن

ی شریف اش را بیمار بوده باشد. گونهی آن آثار حتی یک روز از زندگیبر این گمان نیست که نویسنده وجههیچبه
ان را دارند، شگفتن به غرابت سبک زندگی، تغذیه، یا گوارشگرفتن و آریاند که شجاعت برعهدههمان کسانی

 شان.فوزیسها و مغزهایشان: در خون های غیرارگانیکگویی به کمبود یا فزونی نمکبسا جسارت آریو نیز چه

 

 نیاگرایی
ه های کهن است کها و لذتبازگشت غریزه °ست. رشدرشد برای نیچه نه پیشرونده و خطی بلکه دایروی

ای ها و رفتارهی غریزهای دربارهوافشای نیچهترتیب، کشفکند. بدینهای جدیدی تولید میبار مزیتاین
ادگی همان سنامید بهواالتر می انسانِی  ی طبیعِت مشخصه آلیسم صفاِت یل آنچه ایدهحیوانات ذ« ترینفرومایه»

مند بی نظاممشرسادگی بیان یک کلبیعالوه، بهدید. و بههایی نیست که مارتین هایدگر در آن میارزش واژگونِی 
 هم نیست.

گاهاه نیازها و خواستی یک جامعآورانهشناختی و انباشت ابزار فنشناختی و زیستمحیط زمین نه های آ
 نیازمند گونهاین کند. هر چیزیها و ارضاهایشان را تعیین میهای فنی و اجتماعی افراد، و میلو نیز مهارت

گاهی. برای نیچه، نوکرمآبی با کردن، و هماهنگکردن، حساباندیشیدن، استنباط کردن علت و معلول است: آ
های صفت °شود. شرافتآوری و نهادها مشخص مید و وضعیت معاصر فنوابستگی به همتایان و دوستان فر

خشد. بنما، رفتارها، و عملی را که به حمایت از جانب محیط اجتماعی معاصر وابسته نیست تحقق میسرشت
های رژیآید. انی نیروها نیست. شرافت از مدیریت شخصیت و منش نمیی محاسبهپس شرافت در واقع نتیجه

هایی هستند که دیگر ها و ذائقهد. این نیروها همان غریزهنشوناشی میفصل از محیط نمز نیروهایی شرافت ا
دلیل و های بیگریها موجب هزینهگردند. آنکنند و بازمیشوند بلکه در افراد عود میمحل نیاز واقع نمی

نهادهایی که زمانی دراز از هم گسیخته و اوراق اند، های پیشینهای زمانهها رانهشوند. آنبازگشت انرژی میبی
ی غرایز هم باآن ،خورندکنند که دیگر به درد اهداف اقتصادی و اجتماعی معاصر نمیشده بودند چنان عمل می

 1شان به فراموشی سپرده شده است.ها و سودمندیکه هدف

                                                            

این  به و نیز متمدنانه و غرایز نیاگرایانهرا در نسبت با فضای اقتصادی  ی اجتماعینهادهامضمون  این( 1122) خشونت و شکوه. لینگیس در  1

های ها و معنیهای زیباشناختی از فرمخواند نه با نوعی عملیات انقالبی ساختن بازنماییآن معنای تاریخی که نیچه فرامی»دهد: بسط می شیوه

ت )...( این امر فردی نیسشود تولید میها را آفریده های اجتماعی گذشته، بلکه با بازگشت شورهای کهنی که آنها، و تقابلساختارها، نوآوری

)...( نیچه در  گردندتانی خودشان بازمیسازد؛ شورهای باسای را در خودش میکه به نحوی ارادی و خودخواسته چنین احساسات نیاگرایانه
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 قرارش ااعث شوند او در ناسازگاری با زمانهتوانند بهای نیاگرایانه با عودکردن در فرد میاین غرایز و ذائقه
گویی و دفاع از همان غرایز کهن خواهد توانند از او یک غیرعادی یا دیوانه بسازند. او تنها با آرید، میبگیر

ی یهارو، در دوران بورژوازی شکارکردن و جنگیدن حین سوارکاری مشغولیتتوانست خود را پیدا کند. از این
ز، گوید؛ این غرایچه همچنین از بازگشت غرایز دینی در عصر علمی و عقالنی ما سخن میشریف هستند. نی

ری های هناند، در علم، سیاست، و فعالیتشوند بازشناخته نشدهشان میکه حتی از سوی آنانی که مرتکب
ها ای که زمانی به آنگسیختهمورد اکنون و نهادهای دیرینه و ازهمیابند. این غرایز، جدا از اهداف بیتجلی می

گویی و ای خواهند داشت و از کسی که شجاعت آریها و مسیرهای تازهقدرت داده بودند، اکنون شکل
ساس ها احکند که دیگران نسبت به آنسازند که در چیزهایی احساس گرما میاختیارگرفتن دارد فردی میبه

شان ابداع نشده است، او ای براین هیچ سنجهکند که تاکنوهایی را کشف میکنند؛ او ارزشسرما می
آزماید شوند، او شجاعتی را میکند که به خدایی ناشناس تقدیم میها پیشکش میهایی را بر محرابگریقربانی

شود. ها و اشیاء بخشیده مید و به انسانگرداش لبریز میست. خودبسندگیکه از هرگونه میل به احترام عاری
اده کند که بسیار دیر زجور وحشی را عرضه میروسویی از وحشی ظریف، نیچه در اینجا یکبرخالف تصویر 

صورت، گرداند ــ یا درغیراینای متمدن؛ این اوست که خودش را شریف میشدن در قلب جامعه: زادهشودمی
 رود.بر باد می

سازد بقایای یچه آشکارشان میهای دیگر در اشتراک دارند و نها با گونهدر نتیجه، غرایزی که انسان
هایی اهزیند. این غرایز همان خاستگتِر ارگانیزم میتری نیستند که در وضعیت رشدیافتههای ابتداییارگانیزم

رد، بلکه بها وضعیت حیوانی را فراتر نمیآورند. شرافت در انسانها سربرمیهستند که ساختارهای نو از بطن آن
 گردند و عودهای پستانداران، خزندگان، و حشرات که در ارگانیزم انسان بازمیانهشود. تکبر آن ساخته می

 انگیزند شریف خواهند بود.ها برمیترند. انگار رفتارهایی که آن تکانهتر و جزئیکنند دوردستمی

ان د همآورای درمیگردد به شکل تازهی کهن را که در نیروی شرافت بازمیآن ابزار اساسی که یک تکانه
ی رشد سازی و آوازخوانهاست. بنا بر استدالل نیچه گفتار انسانی از دل آواییگویی و تقدیس در زبان ارزشآری

ان و ها باید آنرا از پرندگخوانند، پس انسانکرده است. از آنجا که تعداد بسیار کمی از پستانداران دیگر آواز می
ست. نه تنها ها، بلکه مبتنی بر اغواگریوانی نه مبتنی بر انتقال دادهحشرات برگرفته باشند. کارکرد آغازین آوازخ

، و شدهی سائیدهی سینهدار، قفسههای حشرات )پاهای فلسهای هوای پرندگان و اندامها بلکه کیسهحنجره
رای ب زنمودیشان باهای تکراریزنند که رمزگذاریمی هایی را فریادنیز آن نغمه های مرتعش( برای آواسازیبال

                                                            

 کلکسیونرها و سلحشوران قرن ،اروپای علمی، صنعتی، و مرکانتالیستی اواخر قرن نوزدهم مردان و زنانی را دید که غرایز و شورهای شکارچیان

 گردند )...( بنا به فهم نیچه، وقتی مردمانی خودشان را همچون انسانبازمی هادر آن ششم، خردمندان و قدیسان قرون وسطی،
ً
هایی تماما

اینجا و  دهند،هایی برای رفتار متمدنانه را نشان میها و وهلهشان تنها فرصتکنند، وقتی اقتصاد، نظام سیاسی، و اخالقمتمدن بازنمایی می

کنندگانی در اقتصاد مرکانتالیستی جهانی بازنمایی ی مصرفشان را در مقام آیندهگردند؛ وقتی مردم آیندهآنجا، غرایز جنگاوران قدیمی بازمی

ت، ده اسغرایز و هیجاناتی که فرهنگ امروزی ما به وجود آور آن نیچه در پس  )...( گردند.کنند، اینجا و آنجا، غرایز حکیمان و قدیسان بازمیمی

 (. م.241-241« )و شتر را در ما یافت ،گرگ، خرس
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گوید. و انرژی حیاتی وافر را دوباره آری می ،بلکه نیروهای زیبایی، سالمتی نیست،آل های ایدهفرم بازنمایی
 ای از وزوز حشرات درک کرد.ی نیاگرایانهها را درمقام بازماندهترین فرم زبان، یعنی زبان ارزشنیچه شریف

 

غالمی پویاترجمه   
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