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 چکیده

، باوری است «نفسه بد است هر رنجی فی»کند که باور هنجاری پایه  پارفیت استدالل میک درِ

عنوان فیلسوفی که  آل. در این میان نیچه، به ی آدمیان در شرایط ایده شهودی و لذا مورد توافق همه

ی  ایستد. پارفیت با ارائه پارفیت میبی رنج و درد سخن گفته، در برابر دانسته یا از خوبارها رنج را نیک 

نفسه بد  هر رنجی فی»کوشد نشان دهد که نیچه در واقع مخالف  تفسیری ابزارانگارانه از موضع نیچه می

داشتی توان جدی گرفت باید به بر های وی در این باره را که می و آن دسته از عبارت نیست« است

 روانشناسانه از خواست قدرت تفسیریکه در پرتو  دهم نشان میابزارانگارانه فروکاست. در این مقاله 

ی نیکی رنج را  توان عبارات نیچه درباره می گشتن بر یک مقاومت دومی برای چیره چونان میلی مرتبه

کند  معنا پیدا می« نیک هستندنفسه  ها فی رنج  کم برخی دست»فهمید که در آن باور هنجاری ای  گونه به

های  چرا که رنج به عنوان مقاومت یا مانعی در برابر یک میل مرتبه نخستی چیزی جز یکی از مؤلفه

ی پارفیتی بیانگر  انگارانه نفسه دارد. بر این اساس، تفسیر ساده اصلی خواست قدرت نیست، و ارزشی فی

 موضع واقعی نیچه نیست.

 
 

 .نیک، بد، خواست قدرت، لذت، مقاومترنج، : های کلیدی واژه
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رنج من... چه اهمیت 

 سعادتدارد؟ من آیا برای 

کنم؟ من در پی  تالش می

تالش  ام[ ]/وظیفه کارم

 (کنم! ) می

 . مقدمه1

ی آنچه اهمیت  دربارهجلد دوم کتاب معروف خود،  ماقبل پایانی  در فصل پارفیت

چرا که نیچه ظاهراً با برخی از سازد ی نیچه مطرح  بحثی درباره شود تا ناچار می، دارد

مداستان قریب به اتفاق آدمیان بر سر آن ه ویبینی  ای که بنا به پیش باورهای هنجاری

آید ادعای اینکه در  به نظر ناپذیرفتنی می» رو هستند مخالفت عمیقی دارد و از این

سازتر  به ویژه هنگامی مشکلاین امر « شیم.آل ما و نیچه باهم همداستان با شرایطی ایده

دو قرن اخالق ترین فیلسوف  شده تأثیرگذارترین و تحسین»بپذیریم نیچه شود که  می

باید فهمید که  در آن صورت .اند و هزاران هزاران نفر آثار وی را خوانده« اخیر است

های  ما انسان»نی داستا توان از هم های مدرن می رغم چنین تأثیری بر انسان علیچگونه 

 (.) بر سر چنین باورهای هنجاریی سخن گفت« مدرن

شوند و همین  پارفیت مدعی است که باورهای هنجاری به نحو شهودی شناخته می

دعاوی مربوط به »و در مقابل آن وردآ ما بر سر آنها را فراهم می  داستانی هم مبنای هم

این استدالل را « تواند شهودگرایی را به چالش بکشد آدمیان[ نیز میهمداستانی ]میان  نا

 نامد: وی استدالل مبتنی بر عدم توافق می

اگر ما دالیل قویی برای این باور داشته باشیم که حتی در شرایط و 

آل، ما و دیگران باورهای هنجاری عمیقاً متعارضی خواهیم  وضعیت ایده

صورت دفاع از این نظر که ما از توانایی شهودی برای  داشت، در آن

 هنجاری برخورداریم سخت خواهد شد. بازشناسایی برخی حقایق 

های  ی واقعیت بتوانیم نشان دهیم که هرکسی به شرط دانستن همهدر برابر اگر 

های  غیرهنجاری مرتبط و با استفاده از مفاهیم هنجاری یکسان و فهم دقیق استدالل

مرتبط در حالی که تحت تأثیر عوامل انحرافی قرار نگرفته است، به همان باورهای 

دالل مبتنی بر عدم توافق استایم در برابر  مشترک هنجاری ما خواهد رسید، توانسته

ای که ابهام ندارد و بر سر آن به  ارفیت از جمله باورهای هنجاری اساسیبایستیم. پ
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رنج »داند، یعنی این باور که  باور به بدی رنج میرا ایم  ی کافی به توافق رسیده اندازه

هی مجبور نفسه بد است و اگرچه گا رنج فی  1«.بر بد است نفسه برای فرد رنج بردن فی

نفسه بدی  شویم رنجی را به خاطر مثالً بیماری یا درمان قبول کنیم، اما باز رنج فی می

البته باید توجه  ایم خود را دارد و در اینجا فقط از سر ناچاری آن رنج را قبول کرده

تواند انواع و اقسام رنج و درد  ای دارد و می ی مصداقی بسیار گسترده داشت که رنج دایره

نحوی مستلزم درد  کند که به هایی را مطرح می شامل شود. پارفیت بیشتر مثال را

ی بدی رنج، در خصوص  های وی درباره فیزیکی باشند، اما مدعی است که استدالل

توانند بسیار بدتر از رنج فیزیکی هم باشند،  ذهنی، که می-های غیرفیزیکی یا روانی رنج

گیرد که با توجه به برداشت وی از رنج باید  جه میقابل اطالق هستند. در نهایت هم نتی

ظاهراً نیچه فیلسوفی است که با این باور  «.نفسه بد است هرگونه رنجی فی»ت، گف

هنجاری اساسی موافق نیست و گاه و بیگاه عباراتی بیان کرده است که مضمون صریح 

به نگاه پارفیت  با توجه ویژه ، بهیا ضمنی آنها نیکی یا خوبی رنج است. عدم توافق نیچه

بسیار مهم است و بنابرین ضروری است که پاسخی برای این به شأن و جایگاه نیچه، 

اه حل پارفیت در برابر این تضاد ظاهری دفاع از این نظر است عدم توافق یافت شود. ر

و به طور خاص «ایستند بینی من نمی مقابل پیش های نیچه در دعاوی و استدالل»که 

و نباید  ،  از سوی نیچه رد نشده است«رنج بد است»ی  شد نشان دهد که گزارهکو می

 () دانست« رنج بد است»ی  را رد گزاره «نظر واقعی نیچه»

تر از  قبول قابل تفسیر و انداز چشم یک به بناکه  در این مقاله این است ادعای من

دادن خواست قدرت و تفسیری روانشناسانه از با محور قرار ، وی «موضع واقعی نیچه»

سازد که بر اساس آن  را مطرح می ، لذت و رنجآن، برداشتی نو از سعادت و خوشبختی

ترین آنها  ی مهم کنند و از جمله عوض می چهرهترین باورهای هنجاری ما  برخی از مهم

توان  د نیست و میاز نظر نیچه، رنج یکسره ب . «رنج بد است»ای است که  این باور پایه

، از های متغیری برد ارزش بسته به فردی که رنج می کم اقسامی از آن، ، دستبرای رنج

 ی گرایانه ناواقع . هرچند در پرتو موضعِ متااخالقیقائل شد جمله ارزش مثبت و نیک،

رود، هرگونه معنای بد یا نیک برای رنج قائل شدن شاید  نیچه که فراسوی خیر و شر می

 و آورانه زبان های عبارت ویژه به و نیچه، کم تالش معنا باشد، اما دست لحاظ بی از یک

 که جایگاهی از را «است بد رنج» که است استوار این بر رنج خصوص در وی ی شاعرانه

 ما، فکری و روانی ذهنیت در تغییر با و سازد دور کرده اکتساب ما اخالقی شهود مقام در
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 نیک رنج» ی گزاره و بدهد تغییر را همگانی است اخالقی شهودمورد  ادعا به بنا آنچه

 بنشاند.  آن جای بر را «است

پردازم و  ی رنج می ابتدا به بررسی تفسیر پارفیت از موضع نیچه درباره بدر بخش 

ترین دعاویش  دهم در نهایت برداشت پارفیت این است که نیچه حتی در قوی نشان می

بر اساس تفسیر  ج،ابزاری به رنج دارد. در بخش  مستلزم نیکی رنج است، نوعی نگاه که

 ابزارانگارانه نگاه دهم که رنج برای نیچه در گامی فراتر از خواست قدرت، نشان می

نیچه کوشیده تا بر اساس خواست قدرت، نفسه نیز خوب لحاظ گردد.  اند فیتو می

کند که اگر در قالب آن برداشت به رنج و معنای آن برداشتی نو از سعادت و لذت ارائه 

تواند همواره  نمی« هر رنجی بد است»توان فهمید که چرا باور هنجاری  توجه شود، می

کم در مواردی رنج را  توان بر خالف پارفیت، دست بر این اساس میدرست باشد.

نقض را « د استهر رنجی ب»ای پارفیت که  نفسه نیک دانست و باور هنجاری پایه فی

ماند و  ی پارفیت از موضع نیچه می کرد. بحث من در این مقاله محدود به رد گزاره

 سپارم. های دیگری می تر از برداشت نیچه از رنج و لوازم آن را به مقاله تفسیر جامع
 

 پارفیت و تفسیر ابزارانگارانه از نیکیِ رنج رنج نیک است یا بد؟ .0

قبل از پرداختن به تفسیر پارفیت از نیچه ذکر یک نکته ضروری است. تفسیر  .(1

ی مدرن، و نیز  به لحاظ روشی، بنا به معیارهای دانشورانه( )پارفیت 

قول پراکنده از نیچه را  ها نقل لحاظ روشی، پارفیت ده محتوایی خالی از اشکال نیست. به

ها نیز از  قول دهد. غالب این نقل ر حد چند کلمه مبنا قرار میبریده از متن و گاه د

هایی که خود نیچه آنها را منتشر  ی نیچه هستند، یادداشت های منتشرنشده یادداشت

وانگهی پارفیت به  آیند. ی نیچه می آثار منتشرشدهنکرده و بیشتر به کار تفسیر 

یچه چیست، از توسل به ن« موضع واقعی»کوشد نشان دهد  های گوناگون می شیوه

( اواخر زندگی وی که سبب « )فروپاشی ذهنی»بیماری نیچه و جنون و 

های  گویی های وی از سر هوشیاری کامل نباشند تا تناقض ها و عبارت شده تا برخی گفته

ظاهری نیچه در خصوص ارزش درد و رنج، که در آنها نیچه با خودش هم موافقت 

« توان انتظار توافق با ما را داشت کند نمی از کسی که با خودش موافقت نمی» کند و نمی

(. برای نمونه در فهم و تفسیر برداشت نیچه از اخالق همدردی از جمله به )

برنده، متوسل  حساسیت نیچه نسبت به رنج در دیگر موجودات، حتی یک اسب رنج

شاید تحلیل و تفسیر فلسفی آراء یک فیلسوف  در ای . چنین رویه(شود ) می
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پارفیت جزو  های تحلیلرو، و از آنجایی که این  از اینیگاهی نداشته باشد. چندان جا

به گذرم و صرفاً  من از کنار آنها میکتاب وی هستند، های این فصل  ترین قسمت ضعیف

 )همچنین پردازم میتر تلقی شوند  توانند جدی هایی از بحث وی که می آن قسمت

 (.  ی بنگرید به مقاله

، امری که پذیرفتن آن «رنج نیک است»نیچه گاه در آثار خود مدعی است که  .(2

توان  چه از عباراتی که محتوای آنها را مینماید. اما به راستی منظور نی برای ما سخت می

ان توان می ظر پارفیت می، چیست؟ به ندانستقابل تفسیر « رنج نیک است»به باور

تفسیری ابزارانگارانه صراحتاً  ای از عبارات نیچه عبارات نیچه قائل به تفصیل شد. دسته

 ی صریح که در برابر تفسیر ابزارانگارانه هم هستند و عباراتی دهند از رنج ارائه می

یچه از و در آنها  ن جای دارندی نخست  ت نیچه در دستها. بیشتر عبارورزند میمقاومت 

که در  در مقام علت یا معلول، ارزش ابزاری رنج به عنوان مؤلفه و جزئی ضروری و یا

نویسند، برای  مثالً آنجا که نیچه می گوید. گیرند سخن می قالب یک کلیت نیک قرار می

ی  سرچشمهرا رنج (، یا آنجا که « )سازد رنج ژرف، آدمی را واال می»نمونه، 

که رنج و درد  باور  دست عبارات نیچه با این داند. در این ی بزرگ میی دستاوردها همه

ترتیب  داند. بدین ذاتاً بد است مخالفتی ندارد و صرفاً آن را دارای نتایج و لوازم نیکی می

توان با تفسیری از این دست در راستای همداستانی با شهود  بیشتر عبارات نیچه را می

 سازگار ساخت.نسبت به بدی رنج عمومی ما 

شمار  رنج ایرادی علیه زندگی به»تری هم دارد همچون  اما نیچه دعاوی قوی

نه تنها ضروری هستند، بلکه »( یا اینکه درد و رنج « )رود نمی

توان بنا به تفسیر  (.  این دعاوی را ظاهراً نمی« )نفسه مطلوبیت دارند فی

رنج »گویند و آن اینکه  کرد چرا که از چیزی بیشتر سخن میابزارانگارانه توجیه 

کوشد  به نظر پارفیت اما، اگر دقت کنیم در واقع در اینجا، نیچه می .«نفسه نیک است فی

ی  ، مایهدر جهان رنج حضوراش فاصله بگیرد که بر طبق آن  تا از موضع شوپنهاوری اولیه

جهان امری  ، وجودموضع ساس آنبر اترجیح عدم جهان بر وجودش شده بود. اگر 

بود، در اینجا جهان امری پسندیده و مطلوب است که همین  ناپسند است که نباید می

توان در  دلیل می به همین« .نفسه نیک گردد رنج فی»شود تا  مطلوبیت آن سبب می

را در دل این نظر « رنج نیک است»ی  اینجا به توجیه دیگری توسل جست و گزاره

افتد که باید  یچه که در آن هرچیزی نیک است و هرچیزی آنگونه اتفاق میتر ن وسیع
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بایست در پرتو  نیچه را می« نفسه نیک است رنج فی». به تعبیر دیگر جای دادبیفتد، 

 اتی از این دست تفسیر کرد: عبار

 آدمی که وقتی پرنده، چشم نگاه از نگریستن و بلندا یک به شدن نایل

: است جریان در باید که همانگونه به  واقع در هرچیزی چگونه که فهمد می

 واالترین این از بخشی نیز شود می که ناشی رنجی و "نقص" هرگونه چگونه

 (،) هستند مطلوبیت

ی تنها آری گفته باشیم، به معنای آن است که نه تنها به  یا اگر ما به یک لحظه 

که هیچ چیز به تنهایی قرار  ایم. چرا گفته ی هستی و زندگی آری خودمان بلکه به همه

مان،  ی آری گفتن د، چه در مورد خودمان و چه در مورد چیزها... و در آن تک لحظهندار

 (.شود ) آید، بازخریده، توجیه و تأیید می می  سراسر جاودانگی خوش

ای، هراندازه هم بد  آمد گویی به هر حادثه بر اساس این رویکرد، ما با تأیید و خوش 

توانیم آن را مطلوب و نیک سازیم و به تبع، نظر به رابطه و پیوستگی علی  آور، می و رنج

م، در واقع یگوی آمد می  ی چیزها وجود دارد، وقتی به یک چیز خوش قویی که میان همه

 . ایم زها و کل تاریخ جهان هم آری گفتهی چی به همه

فرمول من برای بزرگی در آدمی، عشق به »که نویسد  نیچه در جایی دیگر می

 نه ،آینده و نه در گذشته در نه باشد، متفاوت چیزی نخواهد سرنوشت است: اینکه آدمی

تر  این بیان محتاطانه پارفیتبه نظر  (.) «جاودانگی در

نها یک میل داشته باشیم خواهد بکوشیم تا ت دهد که او از ما می می  نیچه در واقع نشان

 ای که و یک چیز را بخواهیم، و آن اینکه واقعیت دقیقاً همان باشد که هست، توصیه

امری که به ی بودا در تقلیل امیال برای کاستن از رنج و درد است،  بیانگر توصیه عمالً

 توان مورد تأیید نیچه دانست.  وجه نمی هیچ

یِ مشابه که  های خداباورانه نیکی رنج، مانند روایتبه نظر پارفیت این روایت نیچه از 

 یچالش اچیز در نهایت رو به سوی نیکی دارد، باور به بدی رنج را ب مدعی هستند همه

بدبینی از »جهت نیز نیچه چنین رویکرد و کوششی را  و به همین سازد مواجه نمیجدی 

« به جهان آنگونه که هست دادن کوشش در تن»نامد یا از  ( می« )سر توانایی

گوید. به نظر پارفیت یکی از دالیل اصلی تالش نیچه در این راستا،  ( سخن می)

مواجهه با این  یریشه در بیماری دهشتناک وی داشته و این تالش پاسخی عقالنی برا
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پاسخ عقالنی نیچه برای تحمل رنج، چرا که  رنج  _وضعیت بد و برتافتن آن بوده است 

 کرد. بد است و باید برای برتافتن آن راهی پیدا می

از نظر پارفیت، درافتادن نیچه با اخالق شفقت و همدردی نیز تقریباً  سان به همین .(3

شود،  همواره به معنای این است که این نگرش یا عاطفه، و اعمالی که بدان منتهی می

ترحم، مقدار رنج در »د که نویس پیامدهای بدی به دنبال دارد. برای نمونه نیچه می

(. برخی از ادعاهای نیچه، مانند این ادعا که بدبختی « )دهد جهان را افزایش می

هستند. برای نمونه وقتی افسردگی   (، معقولتر از خوشبختی است ) مسری

شود  نفسه بد است، و این باعث می کند، که خود فی دیگری ما را نیز عمیقاً افسرده می

که کمتر قادر به کمک به این شخص دیگر باشیم. اما نیچه در کنار این ادعاهای 

مستلزم »قت، قبول، ادعاهای غیرمعقولی هم دارد. مثالً مدعی است که رحم و شف قابل

آل  ه است........بشریت در خطر نابودی از طریق یک اید خطری دهشتناک برای آدمی

اینکه بیمار »نویسد:  (. نیچه در تبیین این خطر میدشمنِ زندگی است )

ی اعالی ما بر روی زمین باشد؛ اما  بایست دغدغه بایستی سالم را مریض سازد... مینـ

« )بایست از بیمار جدا گردد م آن است که بیش از همه سالم میاین امر مستلز

که این امر مستلزم  و من اصرار دارم –در تمام ژرفنایش بفهمیم »خواهد  ( و از ما می

ها پرستاری از بیماران و  ی سالم تواند این باشد که وظیفه چگونه نمی _است  ژرففهمی 

 (. (. )« )ساختن آنهاست خوب

داند و بر اساس اینکه منظور نیچه از بیماری،  پارفیت این دعاویی را چندان ژرف نمی

های جسمانی نیست، این ادعای نیچه را که پرستاری از بیماران ممکن است  بیماری

بنا م گیری بسیار عجوالنه یکسره بی های سالم را هم ناتوان سازد، در یک نتیجه انسان

 شمارد.  می

کند، که بر  های نیچه در خصوص بهسازی نژادی نیز اشاره می پارفیت به نگرانی

بست   تکامل را به بن»بسا ما آدمیان  اساس آن دغدغه برای ناتوانان و بیماران، چه

(. اما « )مسیر انتخاب طبیعی را مسدود ساختیم»و (« )کشاندیم

توانند سبب آن شوند که  به نظر پارفیت چندان معقول نیستند و نمی یهای چنین ترس

، .... ما را ترحم و شفقتی  فلسفه»به این تندی و تیزی مطرح سازد که  ینیچه ادعاهای

 (. « )هم در زمانی بسیار کوتاه نابود خواهد ساخت و آن
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های نه چندان دقیق برای رد ادعاهای نیچه، پارفیت نهایتاً اینگونه  جز این پاسخ

هایی به حساسیت شخص  گیرد که ادعاهای نیچه را بهتر است چونان پاسخ نتیجه می

که نیچه نوعی قیاس میان این است ویخودش نسبت به رنج تلقی کنیم. ظاهراً منظور 

و چون عواقب حساسیت بسیار نسبت به رنج را دهد  می شکلخود و سایر همروزگارانش 

کوشد تا از بن و بیخ معنای بد رنج را منکر  داند، می در نوعی نفی بودایی زندگی می

خواسته تا شادان و شادخوار و البته با وجدانی نیک زندگی  شود. به تعبیر دیگر، نیچه می

رنج گمان  کند، وجدانی نیک بدین علت که نظر به حساسیت بسیارش نسبت به

نوعانشان کامالً آگاه شوند به مانند او از احساس  کرده که دیگران هم اگر از رنج هم می

شوند. در واقع باید گفت که  ، آنقدر که از زندگی سیر می2«دردی غرق خواهند شد هم»

نسبت به درد و رنج دیگران نیست، بلکه دچار نوعی ترس است،  3تفاوتی نیچه دچار بی

ویژه بعد از مرگ خداوند، اروپاییان مدرن را  ه این سیر شدن از زندگی، بهترس از آن ک

 ;HAH, II: 187; BGE: 225) 4اند که گرفتار حساسیتی زیاده نسبت به رنج شده

TI: Skirmishes, 37) ،  دهدبه سمت و سوی بوداهایی بدبین سوق . 

ویژه آنجا که  ی رنج، به های گزینشی وی از نیچه درباره تفسیر پارفیت از عبارت .(4

ارانگارانه است. به نظر گوید، قابل تقلیل به یک تفسیرابز ی نیکی رنج سخن می درباره

همین بخش دیدیم، نیچه اگر از نیکی و خوبی رنج  3و  2وی، آنگونه که در بندهای 

مواردی که باید سخن وی را جدی گرفت، منظوری سخن گفته است، در نهایت و در 

نقش ضروری و گریزناپذیر رنج در نیل به برخی از اهداف ارزشمندتر ندارد. اشاره به جز 

تر، رنجی را نیز تحمل کرد. طبیعتاً این  گاه الزم است که برای رسیدن به هدفی مهم

تافتن امری نامطلوب به ی رنج نیست، بلکه صرفاً بر نفسه تحمل رنج، به معنای ارزش فی

نفسه مطلوب است. طبیعتاً  عنوان یک ابزار و وسیله برای نیل به چیزی است که خود فی

نفسه از مسیری به جز مسیر رنج  شد برای رسیدن به آن امر مطلوب و نیک فی اگر می

برتافتن این رنج نامطلوب وجود نداشت. به ، هیچ دلیل و ضرورتی برای پیش رفت

گیرد که: پارفیت نتیجه میدلیل  همین

کند و مدعی است که رنج ایرادی بر  ها را تحقیر می نیچه بعضی لذت

گیرد که  . اما در بیشتر آنچه که او نوشته، نیچه فرض میآورد وارد نمیزندگی 

درد و رنج بد هستند، و لذت و خوشبختی نیک اند. برای نمونه در یکی از 

مایه پر  آن»کند هستی و زندگی را اینگونه توصیف میهایش  واپسین یادداشت
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) ترین رنج را نیز توجیه کند تواند حتی دهشتاک از سعادت که می

) ( .) 
 

قدرت و رنجخواست . 3

ی خواست قدرت عبارت زیر است که  های نیچه درباره یکی از رساترین توصیف .(1

 5:آورد را فراهم میمبنای تفسیر مختار نویسنده از خواست قدرت 

هر آنچه احساس قدرت، خواست قدرت، خود قدرت  _ست؟ یر[ چیک ]خین

د. سعادت یبرآ یهر آنچه که از ناتوان _ست؟ یبخشد. بد چ یفزون یرا در آدم

ره یچ یکه بر مقاومت _ابد ی یش مینکه قدرت افزایاحساس ا _ست؟ یچ

شتر؛ نه اصالً صلح ]آرامش[، بلکه جنگ؛ یت، بلکه قدرت بیم. نه رضایشو یم

لت به دور ی، فضلت به سبک رنسانس، ی)فض یدگیلت، بلکه کاردینه فض

(.د به یز بنگری؛ ند اخالق( )یاز اس

 کیی مقاومتای  گونه بر شدن رهیچ با را قدرت شیافزا نیچه احساس در اینجا

یکسان  مقاومت بر شدن رهیچ خواست با را قدرت خواست گونه نیبد و ردیگ یم

 ی مشخصه و یژگیو نیتر مهم را مقاومت بر شدن رهیچ خواست کم یا دست ،انگارد می

کند. به نظر  نمی، که در هر دو صورت برای تفسیر ما تفاوتی شمارد یم قدرت خواست

 مقاومت او برابر در که آنچه هر بر تا کوشد یم قدرت کردن دنبال با یآدم نیچه،

 کی برابر در دنیورز تالش» ای قدرت خواست از هدف نیبنابرا. گردد رهیچ ورزد، یم

 خواست. است مانع کی و مقاومت کی بر گشتن رهیچ ،()«مقاومت

 کردن، خرد ساختن، مغلوب یبرا است یلیم» شدن، رهیچ یبرا است یخواست قدرت،

 (: ) «ها یروزیپ و ها مقاومت  دشمنان، یبرا ییتشنگ شدن، سرور

لذت  یروزیکه از جنگ و پ یا  مردانه یها زهیغر ی و غلبه یسرور یعنی یآزاد

 ش از او جانِیار بیگشته و چه بس ها، ... انسان آزاد زهیگر غریبرند بر د یم

ان و یحیداران و مس را که دکان یریحق یو خوشبخت یآزادگشته، بهروز

پا یش را دارند، با تیایها رؤ گر دموکراتیان و دیسیگاوان و زنان و انگل ماده

ها،  را در فرد، همچنان که در ملت یآزاد _زند. انسان آزاد جنگاور است.  یم

د شد؛ با یبا یره میآن چ که بر یزان مقاومتیتوان گرفت؟ با م یچگونه اندازه م

ن نوع انسان آزاد یتر ید به خرج داد. عالیبا یبر باال ماندن م یکه برا یکوشش

(.) شود یره مین مقاومت همواره چیترد جست که بر  باالیرا آنجا با
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 و هماوردان آنکه مگر شود ینم ارضا هرگز» قدرت خواست نکهیا بر چهین دیتأک

 برابر در تنها را خودش تواند یم قدرت خواست»» (،) «باشد انیم در مقاومت

 مقاومت برابرش در که است یزیچ آن یجستجو در نیبنابرا سازد؛ گر جلوه ها مقاومت

 یمقاومت بر» نکهیا احساس جز یزیچ «قدرت شیافزا احساس» ،() «کند یم

 و دشمنان یبرا یتشنگ» قدرت خواست نکهیا زین ( و) ستین «میشو یم رهیچ

 قدرت همین خواست ماهیت که هستند آن از یحاک یهمگ ،() ست«ها  مقاومت

 و مقاومت. در مانع آن بر شدن رهیچ لزوماً نه و است، مانع و مقاومت یبرا یتشنگ

 بر گشتن رهیچ خودِ ،است مقاومت بر گشتن رهیچ خواست، که همان قدرت خواست

شدن بر مقاومت و مانع را ابزاری برای  ، و خواست قدرت چیرهاست هدف مانع و مقاومت

 اگر دهد. قرار نمیآن  نیل به حالت غلبه و چیرگی بر مقاومت یا دستاورد حاصلِ

 در مقاومت که یزانیم به و بود نخواهد انیم در یقدرت خواست نباشد، انیم در یمقاومت

 فزونی من قدرتِ خواست رد،یبگ چالش به را من یها ییتوانا و ورزد یستادگیا من برابر

 زین «یطلب دشمن» ای «یجنگاور» ای و «یقهرمان» چون یریتعاب بر چهین دیتأک. ابدی یم

:است قدرت خواست خصلت نیهم انیب یبرا

 داشتن اش الزمه بسا، چه _ بودن دشمن ،یباش دشمن نکهیا یبرا بودن توانا

 یرومندین عتیطب هر به یخصلت نیچن حال، هر به است؛ رومندین یعتیطب

 از ورزد؛ مقاومت برابرش در که دارد ازین یزیچ به خصلت، نیا. دارد تعلق

 را کنندگان حمله یرومندین.... گردد یم ورزد مقاومت آنچه هر یپ در رو، نیا

 ی نشانه. دیسنج دارند، ازین برابرشان در که یمقاومت مقدار  اساس بر توان یم

 افتنی یسرور مهم صرفاً. است... قدرتمندتر یهماورد یجستجو ،یبالندگ هر

 مخاطره به است الزم را ما آنچه بلکه ست،ین ورزد، یم مقاومت آنچه بر

 که یهماوردان _ است نبرد در مان مهارت و  لطافت ،یرومندین ی همه افکندن

 صادقانه یدوئل ی الزمه نینخست دشمن، برابر یچند هم. هستند ما چند هم

 پنجه در پنجه تواند ینم کند، یم یخوارشمار احساس یآدم که آنجا. است

 ند،یب یم خود از تر نییپا را یزیچ که آنجا دهد، یم فرمان که آنجا افکند؛

(.  زین ؛) ندارد درافکندن پنجه یبرا یزیچ یآدم

آن است،  بر شدن رهیچ تیفعال خود ، که خواست قدرت خواستِمقاومت نیا اما

تری  قبول در پرتو تفسیر قابل است؟ یلیم و خواست چه برابر در مقاومت و ستیچدقیقاً 
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 به توان ارائه داد، خواست قدرت را نیز بهتر است که از خواست زندگی شوپنهاور می

 مشخص متعلق و محتوا فاقد خود یخودتفسیر کنیم که به   ای دومی مرتبه یلیم عنوان

و مشخص  دهند یم لیتشک  ینخست مرتبه الیام را آن یمحتوا و متعلق است و نیمع و

، از میل به آب خوردن و ازدواج تا میلِ نیل به خیر یالیام و ها رانه ما از کی هرکنند.  می

 نیا یارضا راه در یمانع گونه هر. دارند ینیمع های یا متعلق  متعلق که میدار اعلی،

 مقاومتی بر شدن رهیچ خواست قدرت، خواست و رود یم شمار به مقاومت کی الیام

 قدرت، خواست از فیتعر نیا با. است گرفته قرار من لیم کی یارضا برابر در که است

 است متعلق و محتوا گونه هر فاقد ینخست مرتبه الیام لحاظ بدون قدرت خواست خود

 بدون قدرت خواست گر،ید ریتعب به. ابدی یم نیتع ،متعلق و محتوا آنها قالب در تنها و

. دارد ییمعنا اساساً نه و شود یم متحقق نه باشد داشته ینخست مرتبه یلیم فاعل نکهیا

 خواست ،یدوم مرتبه لیم ساختار چارچوب در قدرت خواست ریتفس اساس بر نیبنابرا

 مرتبه لیم کی یارضا راه سر بر که است یمقاومت بر شدن رهیچ خواست و لیم قدرت

 6.است گرفته قرار نیمع یمتعلق با من ینخست

توان رنج را همین مقاومت دانست: ( اکنون می2

 ییآنجا از اما: کند یم تجربه مانع کی برابر در یآدم که است یاحساس رنج

 یضرور یجزئ رنج م،یشو آگاه میتوان یم ها مانع برابر در تنها قدرت از ما که

 باشد داشته یزیچ یسو به رو ستیبا یم یتیفعال هر) _ است یتیفعال هر از

 رنج، یعنی مقاومت، یبرا قدرت، خواست نیبنابرا(. گردد رهیچ آن بر دیبا که

دارد  وجود یرنج خواست ک،یارگان یزندگ هر بن در. کند یم تالش زین

 (. و نیز  )

 که افتی دیدرخواه: کند ینم یدور  یناخوش از و ستینـ لذت یپ در یآدمو نیز 

 ییدارهایپد ،ییامدهایپ یناخوش و لذت. دارم مخالفت سر یمعروف یداور شیپ چه با من

 جزء نیتر کوچک هر آنچه خواهد، یم یآدم آنچه. ستندین شتریب [ییدارهایپد یپ]/ یفرع

 تالش حاصل یناخوش و لذت است؛  قدرت شیافزا کی خواهد،  یم زنده سمیارگان کی

 یپ در راندش، یم شیپ به یلیم و خواست نیچن  که یموجود هر هستند؛ آن یپ در

 به ،یناخوش نیبنابرا _ستدیبا او برابر در که دارد ازین یزیچ به او گردد، یم مقاومت

 و یعاد ی  مولفه است، یعیطب و یعاد یتیواقع او، قدرت خواست برابر در یمانع عنوان

 ازین بدان وستهیپ بلکه د،یجو ینم یدور آن از یآدم است؛ کیارگان رخداد هر یعیطب
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 شد رهیچ آن بر دیبا که را یمقاومت وجود رخداد، هر لذت، احساس هر ،یروزیپ هر دارد،

 (. ) ردیگ یم فرض شیپ

 بنا به تفسیر باال، قدرت، خواست که ییآنجا از

که یک میل مرتبه   است یمقاومت بر شدن رهیچفرایند  یبرا مرتبه دومی یلیم( 1

 دهد،  نخستی در اختیار ما قرار می

 به همین دلیل، خود خواست و میلِ قدرت  

و نوعی  گردد، یم زین شد رهیچ آن بر دیبا که یمقاومت خود به لیم شامل (2

 خواستن مقاومت نیز هست

 حال با توجه به آنکه، 

ست )نیز شوپنهاور ین یمقاومت نیچن ی تجربه جز یزیچو ناخوشی  رنج (3

(). 

  که گفت توان یم نیبنابرا 

 گر،ید ریتعب به .است رنج و یناخوش خواستن مستلزم قدرت، خواستنِ صرف( 4

 است ینخست ی مرتبه الیام یارضا عدم مستلزم قدرت خواست یارضا که گفت توان یم

حاصل  است آن متعلق و هدف بدانچه لین با، که ینخست ی مرتبه لیم یارضا نکهیا چه

 به قدرت خواست که حالی در شود، می خواهش و لیم آن رفتن انیم از سبب شود، می

 و خواستن خواستنِ خود» به لیم عنوان به یعنی م،یباش لیم یدارا نکهیا به لیم عنوان

  .بماند یباق ینخست ی مرتبه لیم کم دست که طلبد می ،) «خواهش

 توان تقریر نمود: استدالل باال را به صورت زیر هم می

 .است مقاومت یا همان رنج بر شدن رهیچ یبرا یخواست قدرت، ( خواست1

ن، یعنی در غالب امیال و یمتع یها تیغا در نسبت با همواره ( مقاومت2

 شود. یم فیتعر های مرتبه نخستی خواست

 نیا خود به فاعل نکهیا بدون شد رهیچ آن بر دیبا که یمقاومت یبرا لی( م3

 سر بر مانع رایز ست،ین ممکن باشد، داشته لیم ها، ن، یا همان مقاومتیمتع یها تیغا

 نیا خود به فاعل که رود یم شمار به مقاومت و مانع یوقت تنها الیام نیا یارضا راه

 .باشد داشته لیم اتیغا

 زین آن یمعنا به فاعل قدرتِ شود که خواست ، نتیجه گرفته می3و  2و  1( از 4

 باشد. داشته لیم زین الشیام اتیغا تحقق برابر در مقاومت خود به او که هست
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 اتیغا خواهان و طالب هم دیبا است، قدرت خواستار که یفاعل ( نهایتاً اینکه،5

 ات، یعنی خواهان رنج.یغا آن تحقق برابر در مقاومت خواهان و طالب هم و باشد نیمتع

بر این اساس باید گفت که خواست قدرت دو ویژگی اصلی دارد که در فهم ماهیت 

 آن بسیار اهمیت دارد: 

  بخواهد، قدرت از ریغ یزیچ فاعل که است آن مستلزم قدرت خواست یارضاالف( 

 و

 .است رنج و یناخوش مستلزم قدرت خواست یارضا ب(

 قدرت خواست به زیآم تناقض و دهیچیپ یسرشت گر،یکدی کنار در یژگیو دو نیا 

از لذت  حل نیچه برای درآمدن از این تناقض راه را برای برداشت نویی دهند که راه یم

از لذت چونان ارضای  یشوپنهاور-کالسیککند که یکسره در برابر برداشت  هموار می

 وکاست امیال قرار دارد:  کم بی

 سرور بارها و بارها و خواست شیپ به فشار بلکه...  خواست یارضا نه نیا

. شود یم لذت سبب که است ستدیا یم راهش سر بر که آنچه بر شدن

 که تیواقع نیا در دارد، قرار خواست یارضا عدم نیا در قاًیدق لذت احساس

باشد  داشته مقاومت و هماوردان آنکه مگر شود ینم ارضا هرگز خواست

(). 

 ارضا آنکه مگر شود ینم ارضا قدرت خواست که است نیا چهین یادعاتوضیح آنکه، 

، چنانچه اشاره امری که ،ابدیب خود برابر در را «مقاومت و هماوردان» یعنی، باشد نشده

 ارضا یهنگام فاعل قدرت خواست. داللت دارد قدرت خواست زیآم تناقض سرشتبر  شد،

 یارضا برابر در یمقاومت و مانع یعنی، اند نشده ارضا که دارد ینیمتع الیام او که شود یم

 قرائتی طبقوکاست ارضا شده باشند.  کم بی این امیال که دارد و نه این وجود آنها

 عدم مستلزماساساً  قدرت خواست یارضا ،(تر )بنگرید به  افراطی

 در که یمقاومت بر گشتن رهیچ یبرا است یلیم قدرت، خواست. است آن خود یارضا

 نخواهد ارضا قدرت خواست نیبنابرا. میا شده روبرو آن با نیمتع یلیم یارضا یبرا تالش

 با حضور سه شرط زیر مگر شد

 ن،یمتع یتیغا یبرا ینخست ی مرتبه لیم وجود( 1 

 ل،یم نیا تحقق برابر در مقاومت( 2 

 . مقاومت نیا بر گشتن رهیچ در یعمل یابیکام( 3 
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 زین آن یارضا عدم به هستند، قدرت خواست یارضا یها شرط که شرط، سه نیا اما

 یحال در است، آن بردن انیم از یمعنا به مقاومت، بر گشتن رهیچ که چرا. انجامند یم

 توان یم نجایا از. است قدرت خواست یارضا یضرور شرط یمقاومت نیچن حضور که

 نیا ی الزمهاز  چهیناست.  آن خود یارضا عدم مستلزم قدرت، خواست یارضا که گفت

 بدان هم اندازه هر و نمیافریب آنچه هر: »گوید سخن می گونه نیا زیآم تناقض سرشت

 را آن نیچن من خواست ستم؛یبا عشق و آن برابر دیبا یزود به _ ورزم عشق

 عشق بدان آنچه بر  یآدم که است آن متضمن قدرت خواست(. « )خواهد یم

. گردد زاریب آن از ای سازد رانیو را آن نکهیا نه و ،گردد رهیچ است، دهیآفر یا ورزد یم

 یپ در را چه هر تا است، دهیآفر را چه هر تا دارد یم آن بر را او یآدم قدرت خواست

، چرا که دیگر ابدی یناکاف و کم درنگ یب است، آورده دست به نیمتع یلیم یارضا

بر مقاومت و نه تواند وی را ارضا کند. ارضای خواست قدرت مستلزم فرایند چیرگی  نمی

 است مکسوبات و دستاورد یپ در نه قدرت خواست یافته است. حضور مقاومت چیرگی

 و مانع بر قدرت خواست نکهیا محض به. کردن کسب و آوردن دست به یپ در که

 یمقاومت و مانع د،یجو یم و دارد ازین را نو یمقاومت و مانع گشت، رهیچ یمقاومت

 نکهیا از چهین منظوربه دیگر بیان، گردد رهیچ آن بر تا یقبل مانع از دشوارتر و تر سخت

 که ستین نیا است، قدرت خواست خود یارضا عدم مستلزم قدرت خواست یارضا

بلکه خواست قدرت، . زند یم آن ی شهیر بر شهیت همزمان قدرت خواست یارضا با یآدم

 خواست سرشت.  گردد ینم داریپا و ماندگار ییارضا تمام، و تام ییارضا یپ در گاه چیه

 به شه،یهم یبرا کباری آن یارضا آن، داریپا و ماندگار یارضا که است یا گونه به قدرت

 در ریناپذ یریس است یخواست قدرت، خواست. است لیم آن ینابود و مرگ یمعنا

 و یقرار یب ،یریناپذ یریس نیا حیتوض در چهین. نو از باز و نو مدام یتالش یجستجو

 به در آدمی را، که در نهایت همان خواست قدرت است، خواست سرشت ،یآرام یب

 یزیچ یپ در ییگو که آنچنان قرار، یب که یامواج کند، یم هیتشب ایدر امواج سرشت

 : برند یم هجوم ها صخره یسو به تمام یولع و حرص با هستند،

! است یزیچ یپ در ییگو د،یآ یم شیپ به یولع و حرص چه با موج نیا

 ها صخره زیاسرارآم یها گوشه یال البه در یترسناک شتاب چه با موج نیا

 پنهان ها صخره نیا پس در گرانبها و باارزش اریبس یزیچ ییگو! ... خزد یم

 از  همچنان اما تر آرام یاندک گردد، یبازم موج نیا اکنون و _! است شده
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 افتهی کرده یم جستجو که را یزیچ است؟ شده دیناام ایآ د؛یسف جانیه

 گرید یموج هم باز اما _است؟ شده دیناام که کند یم وانمود ای است؟

 زین آن ییگو د،یآ یم شیپ و کند یبرم سر یاول از تر یوحش و تر صیحر

 یزندگ گونه نیبد. است نهان یها گنج افتنی اقیاشت و رازها از پر جانش

 به دیبنگر زین ؛) میدار خواست که ما گونه نیبد هم _ امواج کنند یم

 .) 

ی خواست قدرت استوار است را که بر پایه از سرشت لذت خود نو یچه برداشتن( 3

پای این  توان رد ی، هر چند مگسترش دادهاش  منتشرناشده یها ادداشتیعموماً در 

او  بسیاری از اظهاراتفرض  شیپ عنوانویژه بهی وی، به را در آثار منتشرشدهبرداشت نو 

ن برداشت نو، لذت یاساس ابر افت. یز ین ی سعادت و رنج و خود خواست قدرتدرباره

، تلقی می(، )«ردیگ یفرض م شیو رنج را پ یناخوش»احساس قدرت که  چونان

ش از اندازه به لذت، یت دادن بینه در اهمرا ک یکالس یباور لذت رو مشکل شود و از این

گریکدیبه عنوان دو امر متضاد و ناسازگار با  یاز لذت و ناخوش یریتفس ی که در ارائه

  باید دید.  ()

ا ینبود  ی گر تجربهیر دیال، و به تعبیام یارضا یدر نظر شوپنهاور، لذت به معنا

که سر راه خواست و هدف موقت  یمزاحمت مانع»رنج عبارت است از  .اب رنج استیغ

« ، سعادتیارضا، بهروز»و در برابر آن « شود یل خواست بدان میآن قرار گرفته و مانع ن

 یعنی (.افتن خواست به هدف موقت خود است )یدست 

گر وجود یان رفته است و دیکه در آن رنجِ حالت سابق من از م ییحالت کنون ی تجربه

 رنج یمعنا به  و رنج، یمعنا به  انیم شوپنهاور ارد.ند

 یارضا عدم و یناکام یمعنا به را  که صورت نیبد نهد یم یفیظر زیتما درد، و

 بلکه ستین موجود شیپ از لیم مستلزم ، که یحال در داند، یم موجود شیپ از لیم

 اقسام از  و  یدو هر اما. زند یم دامن بدان و است لیم خاستگاه خود

 از رنج رارا  ین برداشتیچه چنین . گردند یم یآدم یتینارضا باعث و هستند یناخوش

کند  یف میتعر« ک تفاوتیاز  یآگاه»عنوان  لذت را به و داند ینم چندان دقیق

وقتی که این تصور نمود.  ایپوو  ستایاتوان به دو صورت  ین تفاوت را می(. ا)

و صرف نبودِ رنج است  ی از آن تجربه یتصور شود، آگاه ییستایتفاوت به نحو ا

از رنج است.  ییرها ی از آن تجربه یا تصور شود، آگاهین تفاوت به نحو پویکه ا یهنگام
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را در یک حس، با لذت همراه است؟ زیت یفعال یت، حتیچرا هر فعال چه،یر نیبه تعب

ره یک چی ین جهت که هر انجام فعلیا نه، بدیک بار وجود دارد؟ یک مانع و یبرابر آن 

  (.ش احساس قدرت است )یک سرور شدن و افزایشدن، 

دو برداشت متفاوت از لذت  دتوانمی بخش است، لذت یتیت که هر فعالین واقعیا

یک فعالیت بدان  یبخش لذتفراهم آورد، یکی برداشت شوپنهاوری، که بر اساس آن 

م و آن یان برداریل را از میکند تا مانع موجود بر سر راه م یبه ما کمک م گردد کهبرمی

که در آن  یحالت، مانند مین ببریرا از ب  ت رنجیلت و وضعگونه حا نیم و بدیرا ارضا کن

 خودن یاای، بنا به برداشت نیچه .میکن ینم یگر احساس تشنگیدن آب دیبعد از نوش

ت از آن ین فعالیت است. ایاست که با لذت همراه است و نه آنچه حاصل آن فعال تیفعال

اتفاق  لیک می یدر برابر ارضا یره گشتن بر مقاومتیچ در آنبخش است که  ث لذتیح

با نظر به  .بخش است لذت که یدن آب به هنگام تشنگیخود فعل نوشافتد، مانند می

از  ین برداشتیچه چنیشود که چرا ن یکه از خواست قدرت ارائه شد، روشن م یریتفس

شدن  رهیکه ما هنگام چ یاحساس یعنیداند،  یش احساس قدرت میافزا یلذت را مساو

  :میکن یک مقاومت تجربه میبر 

احساس قدرت توسط یک  تحریک )شوراندن(لذت چیست مگر یک 

منجر های ریتمیک(، ها و مقاومتمانع )به نحو نیرومندتری نیز توسط مانع

 تضمن رنج استشود. بر این اساس، هر لذتی مبه متورم شدن آن می

().

ند، یب یوند میال در پیام ی، لذت را با ارضاز به مانند شوپنهاوریچه نیب نیرتن تیبد

 کند: یمهم راهش را از شوپنهاور جدا م ی برداشت خود از دو جنبهن یهر چند در ا

ارضا شده باشد  یلیت میکه در آن حالت و وضع یلذت را نه در حالت یآدم (1 

 ل؛یت ارضا ساختن آن میابد که در خود فعالی یم

و رنج از  یت است که ناخوشین واقعیبرد نه در ا یل میم یاز ارضا یکه آدم یلذت (2

ر یره شده است. به تعبیچ یت است که بر مقاومتین واقعیبرداشته شده، بلکه در اان یم

ست، بلکه در خود تالش یل نیگر، لذت صرفاً در به دست آوردن متعلق و مطلوب مید

 ز هست.یآن ن یاب برایکام

در  عنوان فرایند چیره گشتن بر یک مقاومت،، بهلذت بر این اساس، باید گفت که 

ا بهره جستن یشکل دادن  یمن برا ییتوانا یعنیت قرار دارد، یال مؤثر فاعلاِعم ی تجربه
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چه آن را به عنوان یکه ن یا تجربه _ل یم بر طبق خواست و ما یرامونیط پیاز جهان و مح

 یه آدمتواند احساس شود ک یم یتنها وقت یین توانایکند. چن یف میتوص قدرتاحساس 

که از سر بخت  یخود را اعمال کند، و نه در حالت یخواست و ارادهک مقاومت یدر برابر 

 یآدم رگذاریت تأثیبه اعمال فاعل یازیچ نیال او بدون هیط، امیط مساعد محیا شرای

ن یاعمال چنامکان  گریزناپذیرِشرط  و مانع، حضور مقاومت در واقعشوند.  یارضا م

ا یچه احساس لذت ینتوان دقیقاً دریافت که چرا می با چنین تفسیری،است.  یتیفاعل

که در آن رنج  یان حالتیو نه صرفاً تفاوت م« سطح قدرت»رنج را بر اساس تفاوت در 

 کند: یف میان رفته است، تعریکه در آن رنج از م یحضور دارد و حالت بعد

ن سطح را یا یها ن آمدنییک سطح قدرت حفظ شود، لذت تنها پایاگر 

 یعنیش را وضع کند، یارهایآنها مع ی لهیوس خواهد داشت تا به اریدر اخت

لذت. خواست قدرت به ذات لذت  یها و نه حالت یناخوش یها صرفاً حالت

شود  یم ینکه تفاوت وارد آگاهیابد، ای یش مینکه قدرت افزایتعلق دارد: ا

( .) 

، و رابطهعنوان احساس قدرت،  به ترتیب نیچه در برداشت نو خود از لذت بدین (4

چه چنان کند.بهتر است بگوییم، پیوندی نو میان لذت و ناخوشی یا رنج برقرار می

ی ما نیز شده، که به نحوی بیانگر شهود تثبیتکیکالس یباور بنا به نظر لذتدیدیم، 

گر را طرد یکدیا رنج دو حالت متضاد هستند و به نحو متقابل ی ی، لذت و ناخوشهست

 یاست، از لذت اثر یست و آنجا که رنج و ناخوشیکنند. آنجا که لذت است، رنج ن یم

 چه:یست، اما به نظر نین

 ست.ینـمتضاد آن  یعنی _متفاوت از لذت است  یزیرنج چ

ف یشتر ... توصیبه عنوان احساس قدرت ب یبه درست“ لذت”اگر ذات 

به دست “ یناخوش”از ذات  یفیهنوز تعر فیتوصن یشده باشد، ا

در  جهیدر نتکه مردم بدان باور دارند و  ینادرست یدهد. تضادها ینم

 یشرویدر برابر پ یخطرناک یها افته است، همواره مانعی یز تجلیزبان ن

ک ی یوجود دارد که در آنها .... ناخوش یموارد یاند. حت قت بودهیحق

م ییآ یره میکه بر آن چ یرسد مانع خرد یلذت است. به نظر م ی مؤلفه

 _م یشو یره میز چیکه بر آن ن یگریاش مانع خرد د یدرنگ در پ یو ب

 یآن احساس کل ین وجهیتر رومندیبه ن یروزیمقاومت و پ ین بازیا
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حد و اندازه را، که مقوم ذات لذت است،  یار سرشار و بیقدرت بس

  ....زد یانگ یبرم

بارها و بارها ش خواست و یخواست ... بلکه فشار به پ یارضا نهن یا

ستد است که سبب لذت یا یسرور شدن بر آنچه که بر سر راهش م

ن یخواست قرار دارد، در ا یقاً در عدم ارضایشود. احساس لذت دق یم

شود مگر آنکه هماوردان و مقاومت  یت که خواست هرگز ارضا نمیواقع

 (. داشته باشد )

خواست قرار دارد.  یارضا یارویوره شدن بر مقاومت ریت چیلذت در خود فعالاگر 

 یعدم ارضا»، با ین برداشت نو آن است که احساس لذت، دست کم تا حدیا ی الزمه

وار یان لذت و رنج دین نه تنها میوند باشد و بنابرایدر پ یبا رنج و ناخوش یعنی« خواست

« باشدمؤلفه و جزء مقوم لذت »ک یده نشده باشد، بلکه رنج یر کشینفوذناپذ یتضاد

ل در آن ارضا یکه م یحالت یعنی، «خواست یارضا»شوپنهاور سبب لذت را (. )

 و به نظر ویشود،  یرنج و لذت نم ی رابطهالبته شوپنهاور منکر  .دانست یشده باشد، م

تواند در  ینم یکند. بدون رنج، لذت یم یلذت باز ی در تجربه یاساس یاز رنج نقش یآگاه

ست. شوپنهاور بر اساس ینبود رنج ن ی جز تجربه یزیلذت در واقع چرا یان باشد زیم

ن یرترین و دلپذیتر بخش رد که لذتیگ یجه مین نتیان لذت و رنج چنیم یا ن رابطهیچن

است که  یینباشد، بلکه آن زندگ یل و رنج اثریست که در آن از مین ییآن زندگ یزندگ

« )باشد ینه چندان طوالنل و ارضا نه چندان کوتاه و یان میم ی فاصله»

لذت، که  یها مؤلفهاز  یکینه جزء مقوم و  یا ناخوشی، رنج تر قیان دقی(. به ب

رنج  ی لذت وجود دارد که سابق بر آن تجربه ی تجربه ییشرط آن است. تنها آنجا شیپ

همه و  نیتجربه است. با ان یاب ایغ یلذت در واقع به معنا ی حضور داشته باشد و تجربه

لذت است، اما آنچه در  ی شرط تجربه شیم رنج پیمستق ی ا تجربهیهر چند احساس 

و  فکرکه صرف  یرنج و ناخوش میمستق ی تجربهلذت نقش دارد، نه  ی خود تجربه

د به یرنج است )بنگر میرمستقیغ ی تجربه یعنیآن،  ی خاطره

گر و یکدیتاً متضاد یو لذت نها یا ناخوشیدر نظر شوپنهاور رنج  رو باید گفت،از این(. 

 گر.یکدی ی گر اند و نه مقوم و برپادارندهیطارد همد

داند  یم« خود لذت یها مؤلفه»از  یکیرا  یا ناخوشیچه رنج ین در برابر

ا یا رنج، و نه صرف فکر ی یناخوش ی تجربهو  احساسگر، یر دی(. به تعب)
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لذت است. اگر لذت احساس  ی از اجزاء مقوم تجربه یکیم آن، خود یرمستقیغ ی تجربه

 یره شدن بر مقاومت است، احساسیت چیکه وابسته به فعال یاحساس یعنیقدرت است، 

م، یابی یکه ما در برابر مقاومت در خود م یا احساسیکند  یجاد میکه مقاومت در ما ا

. به تعبیر وی، لذت وجود دارد ی د احساس و تجربهز در متن خویاحساس رنج، ن یعنی

ک )شوراندن( احساس قدرت یست مگر تحریلذت چ» که پیشتر نیز بدان اشاره شد،

 یها موانع و مقاومت ی لهیوس رومندتر بهین یبه نحو یک مانع )حتی ی لهیوس به

 (.  « )و درد استرنج  ی سان هر لذت دربردارنده نیک(... بدیتمیر

 یدر راه ارضا یدارد که ما در هر گونه تجربه و تالش ین الزمه را در پیچه ایسخن ن

ن تجربه ناکام باشد یمان ارضا بشود و چه ا لیاب باشد و مین تجربه کامیمان، چه ا الیام

به  م، هر چند بنایکن یرنج، را احساس م یعنیمان ارضا نشود، مانع و مقاومت،  لیو م

 یا ما با مقاومت و مانع، مواجهه ی را که مواجهه یج و غالب صرفاً آن مواردیش رایگرا

ن ییچه از لذت،  تبین نیین تبیم. ایدان یم یآور و همراه با ناخوش ناکام بوده است، رنج

 یسازد که چرا صرف ارضا یدهد و روشن م یز به دست میاز سرشت مالل ن یتر قیدق

دردسر و آسان بر مقاومت و مانع  یره شدن بیگر چیر دیذت، به تعبک لیاب و آسان یزود

ز است. در واقع به یانگ بخش که مالل مان، نه لذت الیام یموجود بر سر راه ارضا

 یرنج و ناراحت ی هیر مایناپذ غلبه یها ها و مقاومت اندازه که مواجهه شدن با مانع همان

 یل، فردین دلیبخش است. به هم ز ماللینها  ار آسان بر مقاومتیره شدن بسیماست، چ

تواند آنها را برآورده سازد،  یم یو آسان یدارد اما به سادگ ییها ال و خواهشیام یکه حت

 ندارد.  ییبرد و لذا از دست مالل رها یلذت هم نم

 یرود که حت یش میو لذت تا آنجا پ یا ناخوشیان رنج یم ی د بر رابطهیچه در تأکین

ها و  مقاومت یا بزرگی، یا ناخوشیا شدت ارضا( و رنج یت )ان لذیم میتقمس ی از رابطه

ار بزرگ یبس یاگر بناست لذت»د: یگو یسخن م ،مان الیام یبر سر راه ارضا یها مانع

 ی(. حت« )میکمان، عظ یدگیباشد و کش یار طوالنیست بسیبا یز میباشد، رنج ن

ال یام یخود به علم و به عمد بر سر راه ارضات ممکن است ین واقعیگاه فاعلِ آگاه از ا

(. روشن د به یشتر ببرد )بنگریب یره شدن بر آن لذتیکند تا از چ یتراش خود مانع

را مطرح سازد که لذت را نه در صرف  یین ادعایتواند چن یم یچه تنها وقتیاست که ن

شدن بر مانع و مقاومت بر ره یت چیان رفتن رنج بلکه در خود فعالیا از میال یام یارضا

 ند. یابد و ببیال بیام یسر راه ارضا
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  نتیجه .1

دم درک منظور و موضع واقعی نیچه و در عرسد مشکل اصلی پارفیت به نظر می

باوری کالسیک از لذت ماندن در چارچوب تلقی لذتی تفسیری ابزارانگارانه از رنج، ارائه

تفسیری روانشناسانه از ، سعی کردم به  کمک جد و رنج است. در بخش و نیز در

باوری که بر اساس آن نیچه از لذت داده شودبرداشتی از رنج ارائه خواست قدرت، 

کند و در قالب شوپنهاوری عبور کرده و معنایی نو برای  لذت و رنج تقریر می-کالسیک

وجود ندارد. اساساً  یو ناآلوده با رنج و ناخوش محضبه نام لذت  یزیچاین معنای نو، 

ز هست. ین یگرید یتمنا ی به منزله یکی یلذت و رنج دست در دست هم دارند و تمنا

قاً مستلزم یست، بلکه برعکس دقیز از رنج نیخواست پره یخواست لذت، نه تنها به معنا

ن دو سرمست است یان ایم ی دهیچیوند پیچه گاه چنان از کشف پیخواست رنج است. ن

رنج و  ینوع»( و خود لذت را « )پدر لذت»ز رنج و درد را یآم اغراق یکه در زبان

ک لذت یا به یهرگز آ»د: یگو یگونه م نیز اینامد. از زبان زرتشت ن ی( م« )درد

با  (.« )دیا گفته یز آریها ن رنج  ی همهد؟ پس، دوستان من، به یا گفته یآر

سازد، دیگر رنج به عنوان برداشتی که نیچه در پرتو خواست قدرت از رنج مطرح می

نفسه باید نیک و خوب شود بلکه خود فیو چونان ابزار ارزش نهاده نمیامری تبعی 

لحاظ گردد. 

فهم کامل موضع واقعی نیچه در خصوص رنج بدون درک برخی دیگر از لوازم پایگاه 

معنا گشتن  یب یا چهینو ن یباور لذت ی الزمه قدرت ممکن نیست.هنجارگذار خواست 

که هم سعادت در  یک است، مفهومیکالس یباور در لذت« سعادت جاودان»مفهوم 

همچون برداشت  یا ینیردیغ یها شود و هم برداشت یرا شامل م یبهشت یزندگ

« شفته نسازدآن را آ یلیچ خواهش و میکه ه ییخرسند»شوپنهاور از سعادت به عنوان 

(. اگر ن انسان )یواپس ی« رانهیسعادت حق»ا ی(، و )

ره شدن بر مقاومت است، پس یدر خود فعل چ یعنیقدرت، فرایند خواست سعادت در 

ان یز پاین فعل، لذت حاصل از آن نیافتن ایان یم با پایره شدیچ یکه بر مقاومت نیهم

د به یمعناست )بنگر یب یرد، اساساً تصوریان نپذیجاودان که پا یتصور لذتابد. لذا ی یم

شه و یهم یکبار برای یارضا یبه جا ینو آدم یباور ن لذتیل در این دلی(. به هم

مستلزم  چنین ارضاییگردد.  یوسته از نو میپ 7فاووستی یارضا ی، همواره در پیینها

ره یل که چیتر بدان دل تر است، بزرگ بزرگ ینو و حت یها ها و چالش جستن مقاومت
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ره شدن بر آنها را یم و لذا چیا ره شدهیشتر بر آنها چیکه پ ییها شدن بر مقاومت

ت یفاعل ی ش قدرت و تجربهیتواند چندان به احساس افزا یگر نمیم، دیا فراگرفته

ز یمم یژگیتر را و نو و بزرگ یها رِ چالشیناپذ یرین طلب سیچه ایرگذار دامن بزند. نیتأث

دن، یخواست شدن، بال»را چونان « خواست لذت»رو،  نیشمارد و از هم یم ینندگیآفر

. آفریدن، بالیدن و بزرگی در (کند ) یف میز تعرین« دنیآفر یعنیشکل دادن، 

معنایافتن رنج ی ی نوی هستند که نشان دادن نحوههای نظام ارزشگذارانهواقع کلیدواژه

 طلبد:تر میمجالی وسیعدر آن 

 اما. است زندگی سبکی ی مایه و رنج از ما نجات راه تنها _آفریدن

 در را شما آری،. آید میان در ای آفریننده تا باید بسیار دگرگونی و رنج

 و هواداران تا! را آفرینندگان شما باید، ناگوار های مرگ چه زندگی

 کودکی خود آنگاه آفریننده. شوید گذراست آنچه ی همه کنندگان توجیه

 .() زایمان دردهای و باشد بودن زائو خواهان که شود نوزاد
 

منابع
 گویی تراژیک به زندگی، تهران: نشر مرکز. ( نیچه و آری13۳2محبوبی آرانی، حمیدرضا )

ی موارد به بند است،  اند. ارجاع در همه ه شد به آثار نیچه بنا به سنت رایج طبق مشخصات زیر ارجاع داده

 آمده باشد که ارجاع به صفحه است.  مگر قبل از آن 
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Cambridge, 

Massachusetts:

                                                           
کند که آنچه بد است در واقع دالیلی عینی و واقعی به دست ما  . پارفیت بد را در معنایی عینی اینگونه تفسیر می1

 (. Janaway, 2016:8دهد برای اینکه آن را نخواهیم )بنگرید به  می
جای که پیرسون بخشی از یادداشت نیچه در  کند، ( نقل می. پارفیت این متن را از )2

ی  ی اصل جمله ترجمه آمده است. ی کامل آن در  و ترجمه را آورده 1881

در جمله  آن)ضمیر « بایست عظیم باشد. مان نمی اگر قرار نیست که ما غرقِ آن شویم، همدردی»نیچه این است: 

ی انگلیسی متن نیچه را نادرست  گردد و پارفیت ترجمه بازمی« گذشته»به همدردی که به با توجه به متن نه 

انتقال داده است(.   

اگر قرار »دهد:  است و نیچه اینگونه ادامه می« تفاوتی ی بی  فلسفه»ی مورد اشاره در یادداشت قبلی  . عنوان پاره3

تفاوتی در اعماق ما به  ظیم باشد. الزم است که در اینجا بیبایست ع مان نمی نیست که ما غرقِ آن شویم، همدردی

ی ما باشد.  باید دغدغهنـبه قوت کارش را ادامه دهد، و لذت از اندرنگری متأمالنه، نیز. حتی فالکت بشریت آینده 

(. !« )چگونه: و خواهیم زندگی کنیم میهمچنان  مااین است آیا   اما مسأله

مورد نظر پارفیت خواند و  توان متفاوت از تفسیر نیچه را مینیازی به توضیح ندارد که تا چه اندازه این یادداشت 

 فهمید. 
 ت. ام و ارجاع از پارفیت نیس . این مضمون را من اضافه کرده4

در آثار خود تقریر بار برنارد رجینستر  را برای نخستین لذت معنایو نیز  از خواست قدرت. چنین تفسیری 5

 د به )بنگریها میان من و وی، من مدیون وی هستم  ای تفاوت کرده است، و با وجود پاره

.)  
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. در این مقاله مجال پرداخت به مبانی این تفسیر از خواست زندگی شوپنهاور و در پرتو آن خواست قدرت 6

ام، به ویژه در بحث از بدبینی شوپنهارو، برای  (، دالیل13۳2نیچه وجود ندارد. در فصل چهارم )محبوبی، 

  ام. چنین تفسیری را به تفصیل بیان کرده

7
. Faustian  



 


