تفاوتهاي اساسي و حقوق مشترک انسانها
از منظر موالنا و نيچه
سيدحسن حسيني (اخالق)

چکيده
انسانها در عين وحدت در بشر بودن ،در نوعي کثرت (در عقايد ،عاليق ،نژاد ،زبان و  )...به سر ميبرند که البته گريزي از
پذيرش اين هر دو واقعيت نيست .اما امروزه نزاع ميان وحدت و کثرت ،در صورتي تازه ،جامعة انساني را به خود مشغول
ساخته است :آيا انسانها با وجود تمام تفاوتهايي که با يکديگر دارند ،از حقوق واحدي برخوردارند؛ حقوقي که بتوانيم آنها
را «حقوق بشر» بناميم و همه ملزم به رعايت آن باشند؟ آيا «حقوق بشر» با کثرت نگرشها و منشهاي جوامع انساني سازگار
است؟ در همين راستا ،مسئلهاي ديگر رخ مينمايد :نگرشهاي مذهبي و عرفاني همواره انسانها را به چند گروه تقسيم
ميکنند و برداشت ابتدايي آن است که اين گروهها از حقوق واحد و يکساني برخوردار نيستند .با پذيرش چنان نگرشهايي،
باور به «حقوق يکسان و اساسي بشر» چه سرنوشتي مييابد؟
براي پاسخگويي به اين پرسشها ،در اين مقاله ،نگاه دو چهرة سرشناس و تأثيرگذار شرق و غرب به اين موضوع کاويده
ميشود :مولوي و نيچه.
واژگان کليدي :مولوي؛ نيچه؛ تفاوتها؛ حقوق بشر.

موالنا و نيچه با تمام فاصلة زماني ،مکاني ،فرهنگي و زباني ،وجوه اشتراک بسياري دارند :به
نظر ميرسد كه هر دو متفکري بنيادين هستند .هايدگر در تعريف متفکر بنيادين مينويسد« :
منظور ما از اصطالح انديشمند بنيادين ،آن انسانهاي استثنايياي هستند كه بايد به يك انديشة
واحد بينديشند؛ انديشهاي كه همواره دربارة هستي همچون يك كل است .هر انديشمند ،فقط يك
انديشة يکه را ميانديشد»(اخالق.)153 :1384،
موالنا و نيچه هر دو معتقدند كه آنها يك مسئله بنيادين و سخن اصيل دارند:
مثنوي ما دكان وحدت است غير واحد هرچه بيني آن بت است
ج

نيچه نيز در بيان خصايل «انسان بزرگ» به اين نکته اشاره ميكند كه در «كل فعاليت او»

حقوق بشر ،جلد  ،1ش ( 1بهار و تابستان .102-81 ، )1385

مهر و آبان 1382

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 1382

1

82

سيد حسن حسيني (اخالق)

منطقي طوالني در كار است.
82

ما براي آنکه تفکر بنيادين آن دو را دريابيم ،از وجوه اشتراک آن دو آغاز مي كنيم:
آموزههشتم
شماره سي و
هردو بتنامه
هاي /به ظاهر متناقض و برانگيزاننده اند و گفته هاي رسمي شان
مفيد /دارندة
شکن،
نقابي است بر «مهر و آبان
1382بسط نکات فوق مي تواند ما را براي رسيدن به مسئلة بنيادين آن
حقيقتشان».

دو مدد بخشد .در واقع ،درک درست مسئلة بنيادين ،نگاهمان را به «تفاوت اساسي با حقوق
مشترک» مي گستراند.
82

.1ويژگيهاي مشترک و بنيادين موالنا و نيچه
 .1-1بتتمشکني .موالنا و نيچه هر دو بر آناند كه بسياري از باورهاي به ظاهر ريشهاي ما از
حقانيتي برخوردار نبوده ،بتها و افسانههاي افسونكنندهاي بيش نيستند؛ آنها ما را با زنجيرهايي
نامه مفيد  /شماره سي
طاليي بستهاند ودوگانگيها و تمايزهاي خياليني را موجب شدهاند .از اين رو ،آن هر دو خود
و هشتم
بتشکناند و بيشتر نفي ميكنند تا اثبات .به بيان موالنا:
بتشکن بودست اصل اصل ما چون خليل حق و جمله انبيا

82
ج

وي به صراحت ميگويد كه عکس آنچه ظاهربينان از صورت رفتار پيامبران و ارباب شور
نامه مفيد  /شماره سي
وعرفان ساختهاند ،آنها در معنا بتشکن بودهاند:
و هشتم  /مهر و آبان 1382
چون خليل آمد خيال يار من صورتش بت ،معني او بتشکن
ج

طبق انديشة موالنا چون آدميان همة بتهاي خودساخته را نفي كردند ،ميتوانند از آواي
رهاييبخش انبيا و اوليا توان بگيرند و زندگي تازهاي بيابند:
82

هين كه اسرافيل وقتاند اوليا مرده را ز ايشان حيات است و نما
تم
در زمان حاضر ،ما به مواجهة تازهاي با انبيا يا بتشکنان نيازمنديم تا انديشههاي ما را نيز از
ج

برهانند:
بتهاي فکري 82
مر سرت را چون رهانيد از بتان هم بدان قوّت تو دل را وا رهان
حقوق مالکيت و نظم
بيشتر فالسفة قديم ما ،دركي تاريخي نداشته و با گريز از صيرورت ،به
از نگاه
نيچه،كارآمد
بازارهاي
ج

موميايي گري مفاهيم پرداخته ،خود استادان بتپرستي شدهاند(نيچه .)41-2:b1381،شمار بتها
382
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حقوق مالکيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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83

كارآمد
بازارهاي
مالکيت و
همان:ديباچه) و با
كرد (
نظم» پيشه
بدچشمي
حقوقبايد «
در اين جهان از واقعيتها فزونتر شده است؛

8

پتك ،فلسفه نوشت .او خود با اين ديد ،يکي از مهمترين كتابهايش را غروب بتها با تيتر
3
ت و نظم بازارهاي كارآمد
فرعي «چگونه مي توان با پتك فلسفه نوشت؟» نام مي گذارد تا صداي شکستن همة بتهاي
جاودانه يافتهاند .اين
حقوقهايي
زمانه را به گوش همة صاحبانگوش برساند؛ بت
صورت كارآمد
اكنونبازارهاي
كهو نظم
مالکيت
كار فلسفة او را براي ما سختگيرا ساخته است تا جايي كه هايدگر ميگويد« :هركسي كه بعد
از نيچه بينديشد ،همواره در شبح او روان است» و کارل ياسپرس همة ما را به جنبة «ديناميك»
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي كارآمد
و نحوة «فلسفيدن» نيچه نيازمند ميداند.
ظاهر متناقض دارند  .لذا
هر ودونظمآموزههاي
بازارهايبهكارآمد
 .2-1آموزههاي متناقضنما .موالنا و نيچه ت
قرائتهاي متفاوت و حتي متضادي را برميتابند.
ظاهرو نظم
مالکيت
كارآمدتمام بتشکنان
بازارهايوصف
متناقض» را
حقوق به
حضرت موالنا با ذكر داستاني« ،آموزههاي
وتركتازان هستي ميداند .آنها نهتنها در نحوة بودنشان چنين چيزي را كتمان نميكردند ،بلکه بدان
صريحاً اذعان داشتند .او ميگويد پيامبر اسالم در جايي هر دو وصف ابوجهل (زشت نقش دانستن
پيامبر) و ابوبکر (آفتاب دانستن پيامبر) دربارة خود را تأييد كرد و چون از اين جهت مورد
اعتراض قرار گرفت ،فرمود:
گفت من آيينهام مصقول دست ترک و هندو در من آن بيند كه هست
ج

موالناشناسان بزرگ همواره در مذهب رسمي وي با يکديگر به جدال برخواسته ،هر كدام
از ظن خود ،وي ر ا بر مذهب و مرامي دانسته اند .همچني ن درباره باور او به تشبيه ي ا تنزيه(در
االهي ات)  ،جبر يااختيار(در جهانشناسي) ،تکريم يا توهي ن به عقل و خردورزي (در معرفت
شناسي ) و ...نزاع فراوان است .به نظر مي رسد اگر اين پژوهش ها به دور از جهت و مسئلة
بنيادين موالنا و صرفاً با ديدي پوزيتويستي صورت گيرد جز به واماندگي و متهم ساختن
موالنا به انواع باورهاي ناهمساز و در واقع ،دوري از «ايمان سيّال» موالنا نخواهد انجاميد.
انديشه هاي بنيادين را نبايد پاره پاره ساخته ،به هر جزئي جدا از كل نگريست؛ چنان كه
گوپيناولي نويسندة موالنا جالل الدين با توجه به ابياتي از مثنوي نتيجه مي گيرد كه انديشة
متعالي موالنا از حيات بسيط و ابتدايي روستايي ،باالتر بوده ،تفکرات مدني او را نشان مي دهد
(گولپينارلي .)309: 1363،بايد بر آن افزود كه هم بسيط و هم پاره پاره خواندن انديشههاي
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موالنا و نيچه سخت خطرناک است؛ حداقل موجب فرو افتادن در باتالق جزميت
84

امتيازخواهانه اي مي شود كه معموالً از اين انديشه ها استباط كرده اند .اگر اين انديشهها ،در
فراسوي سي و
مفيد  /شماره
هشتم /كه زيربناي اين گفته ها را تشکيل مي دهد ،درک نگردد،
تضادها،
پرتو آننامهاصل
1382
ممکن است به مهر و آبان
هاي دلخراش منجر شود.
تضادسازي

با توجه به همين نکات ،برخي از مفسران انديشههاي نيچه ،خواندن آثار او را بسيار
مخاطرهآميز ميدانند .نيچه صريحاً دربارة خودش ميگويد« :فرخندگي هستي من ،يگانگياش ،شايد
است» (نيچه.)49 :a1381،
در مرگبارياش نهفته84
تناقص صوري در فلسفة نيچه تا بدانجاست كه فريدريك کاپلستون مينويسد :انسان
تم
ميتواند از فلسفة نيچه ،بر ضد فلسفة نيچه سخن بگويد (كاپلستون .)58: 1361،گاه نيچه همزمان
چيزي را نفي و اثبات ميكند .مثالً ،در عين حال كه سوسياليسم را به خاطر نفي زندگي ميكوبد،
نامه مفيد  /شماره سي
مينويسد :ولي سوسياليسم چون اروپا را از پژمردگي زنانه حفظ ميكند ،ستودني است
و هشتم
(نيچه: 1378،پاره  .)125چون نيچه به عصر ما نزديكتر است و مخالفتش با حقوق اساسي بشر
84است اين قسمت را بيشتر بگسترانيم:
مشهورتر ،بايسته
استفن آن در مقالهاي باعنوان «حقوق بشر از نظر كانت و نيچه؛ رويکردي نظري» ضمن بر
نامه مفيد  /شماره سي
شمردن تفاوتها ي اساسي نگاه كانت و نيچه به حقوق بشر و اذعان به اين نکته كه حقوق بشر با
و هشتم  /مهر و آبان 1382
تفکرات روشنگرانة كانت سازگارتر مينماياند تا نيچه ،نهايتاً نتيجه ميگيرد :نيچه و كانت بهرغم
فلسفههاي به ظاهر متفاوت ،به هم ميرسند :اينکه هر فردي ،عزيز و داراي كرامت است و نبايد
هيچ كس مورد اهانت قرار گيرد .بنابراين ميتوان در پرتو تفکرات نيچه نيز به حقوق بشر معتقد
بود ،چنانکه در84
پرتو تفکرات كانت.

«عدالت» از ديگر موضوعاتي است كه از نگاه مفسران نيچه با رويکرد كامالً متناقضي
تم
روياروست :در حالي كه برخي چون هايدگر آن را جزو پنج اصل اساسي تفکر نيچه ميدانند ،برخي
ديگر تا به آنجا84رفتهاند كه ميگويند :نيچه از هرگونه پرداختني به مسئلة عدالت دوري ميجويد
(داوري248 :1374،؛آنسل .)87 :1375،در مورد «اخالق» نيز داستان از همين قرار است .او خود
حقوق مالکيت و نظم
را يك اخالقستيز ميشمرد ،ولي البته منظورش جنگ با اخالقيات حاكم بر تفکر غربي بود.
بازارهاي كارآمد
ميتوان با كاپلستون همرأي شد كه اگر فيلسوف اخالق ،به معناي كسي باشد كه دربارة اخالق و
ارزشهاي آن مذهبي دارد ،نيچه با توجه به دغدغههاي فرهنگي -تمدنياش ،فلسفة اخالقي پويا و
382

84

حقوق مالکيت و نظم
بازارهاي كارآمد
382
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پندآميز دارد(كاپلستون.)61 :1361،

حقوق مالکيت و نظم بازارهاي كارآمد

85

8

نيچه ميگويد كه پس از تفحص هاي بسيار ،وي دو نوع اخالق يافته است :اخالق سروران
5
ت و نظم بازارهاي كارآمد
و اخالق بردگان (نيچه .)260 :1373،وي در همانجا مي افزايد كه ممکن است اين اخالقها و
كارآمداخالق بردگان از
است كه
نظم معتقد
مجموع،
نيچه در
تالشها تنها در يك فرد (نه جامعه) ديده شود.
بازارهاي
مالکيت و
حقوق
حقارت دروني انسانها و اخالق سروران ،از غرايز و سرشت متعالي آنها نشئت ميگيرد .نيچه بر
آن است كه فضيلت بايد پيامد سعادتمندي باشد ،نه اينکه سعادتمندي پيامد فضيلت
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي كارآمد
(نيچه .) 65 :b1381،خود عمل ،في نفسه ،از فضيلتي برخوردار نبوده ،سعادت و شقاوتي را
فضيلتي مخصوص به خود
خويش،كارآمد
درونيبازارهاي
غنايو نظم
باعث نميشود .هركس متناسب با شخصيت و ت

دارد « :برادر! اگر تو را فضيلتي باشد و آن فضيلت به راستي از آن تو باشد ،هيچ كس ديگر در
كارآمد
بازارهاي
مالکيت و نظم
رحم كرد نه از سر
سروري،
توانمندي و
حقوقاز سر
آن ،با تو انباز نيست» (نيچه .)47 :1379،بايد
ضعف و حقارت (نيچه .)293 :1373،نيچه با نفي ارزشهاي اخالقي كهن ،به هيچوجه بيمايگي
و شهوانيت و درندگي را ترويج نميكند؛ زيرا مي داند كه بشر قديم ،همة اينها را داشته است .او
از غرايز ،حيوانيت آدمي را در نظر دارد و از آن هم ،عصمت و پاكي را (داوري.)256 :1374،
به نظر نيچه ،ما نمي توانيم از بسياري از اخالقيات و ارزش ها دست بکشيم ،همانطور كه
نمي توانيم از نفس كشيدن دست بکشيم .ما نبايد بر آن باشيم كه چون پيشروان روشنگري،
اخالقيات و زندگي نيك را تنها بر عقل بنا سازيم( .)Solomon,1988: 118-122ميتوان اين
نکتة مهم را نيز به قول «سولومون» افزود كه دو طبقهاي را كه نيچه برميشمارد ،بيش از آنکه دو
طبقة تاريخي باشند ،دو نوع شخص ميباشند) .(Ibid:123هر يك از ما ميتواند جزو گروه گله
عوام يا ابرمرد باشد .نمي توان نيچه را يك ضد اخالق دانست ،ولي مي توان او را فراسوي اخالق
(و به قول خودش  )ubermoralischدانست؛ كسي كه ميگويد اخالق بايد از فراسوي اخالق
نشئت بگيرد؛ كسي كه معتقد است اخالق اصيل به نحوي از «بودن» باز مي گردد و فقط اخالق
حقيران ،در «داشتن» مايه دارد .عجيب نيست كه اخالق نيچه ،استفن وارد را بدان جا كشانده كه
مي گويد :اخالق نيچه ،همان رواقيگري است (وارد )115 :1374،نيچهشناس مشهور استرن نيز
بر آن است كه اخالق ابرمرد نيچه ،از منظري ،به مراتب به مسيحيت نزديكتر از آن است كه
نيچه وانمود ميكند و به همين جهت بسياري از نويسندگان ،اخالق اصيل و واقعي مسيحي را در
آن ديدهاند (استرن.)164 :1373 ،
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شعار معروف نيچه دربارة «مرگ خدا» نيز مورد برداشت هاي كامالَ متناقص قرار گرفته
86

است .بدين خاطر برخي از مفسران نيچه بر آناند كه مرگ خدا ،از مرگ نوعي خدا و نه همة
از هشتم
سي و
شماره
مفيد /
خدايان نامه
آنان /مينويسد« :نيچه در پي آن است كه استعدادهاي مذهبي و
يکي
دهد.
خبر مي
مهر و آبان
1382امان دارد؛ ميخواهد خداوند را به ما بازگرداند؛ از ژرفاي يك
نابودي در
اخالقي ما را از

معنويت عميق و بدوي كه تجربة زندگي آن را خواهيم داشت؛ نه خداي كليسا و االهيات ،بل
اين خداي بزرگ ناشناخته اي كه نيچه از آغاز ،محرابش را بر پا داشته و سوگند خورده است كه
86ف .)8 :1378،هايدگر معتقد است كه نگاه نيچه به جهان «يزدانشناسي
به او خدمت كند» (شري
منفي ،يعني يزدان شناسي بدون خداي مسيحي بود» و استرن هم مينويسد كه دل مشغولي نيچه به
تم
شکل «خداشناسي بيخدا» درميآيد.
نيچه از آن جهت با اعتقاد محکم و باور انعطافناپذير مخالفت ميورزد كه آن را چون
نامه مفيد  /شماره سي
زندان قوة فکر و درک ميداند و مينويسد« :و ايمان يا عقيدة راسخ داشتن مساوي با
و هشتم
كاراليلزدگي است» .تامس کاراليل انگليسي با انديشة علمي سخت مخالف بود و تحتتأثير
 86ميگفت« :بايد جامعه به دست خواص باشد» .نيچه چنين نگاهي را موجب
ايدئاليسم آلماني
بيگانگي با خويشتن و از دست دادن اصالت مي داند .اينکه كسي از آن خويش نباشد و به
نامه مفيد  /شماره سي
وسيلهاي براي رساندن ديگري به مقصود تبديل شود .وي در پارة  54دجال مينويسد :از قيافة
و هشتم  /مهر و آبان 1382
شوم و منحوس متعصبان ،تنفر دارد ،ولي مردم ترجيح مي دهند حركات متعصبان را ببينند تا
اينکه به دليل گوش دهند.
نيچه از سويي ،زن را منشأ ارزشهاي كهنهاي ميداند كه بايد ويرانشان كرد و از سويي
ديگر ،زن را 86
مظهر آمال بشر و اعتالي فرهنگ و انسانيت ميداند كه بايد آن را محور قرار داد.

برخي يك نوع زنستيزي را در نوشتهها و ديدگاههايش ميبينند و برخي ديگر برعکس ،استفادة او
تم
از استعارات زنانه و سبك نوشتههايش را غير مرسوم و همسو با تفکر زنانه ميدانند؛ چيزي كه در
 86نقش به سزايي داشته است (آنسل245 :1375 ،؛ شاهنده.)71 :1382 ،
پيدايش فيمينيسم
در خواندن موالنا و نيچه ،نبايد به دنبال يافتن نظريهاي واحد بود ،آنها بيش از آنکه به طرح
حقوق مالکيت و نظم
نظرية واحدي بپردازند ،جوانب و جنبههاي گوناگون يك مطلب را بررسي ميكنند .نيچه صراحتا"
بازارهاي كارآمد
ميگفت« :يکي از ويژگيهاي روح آزاده و واالگزين ،توانايي زيستن در عين تناقض است».
درباره نيچه گفتهاند اگر بخواهيم در پس تفسيرهاي گوناگون ،تفسيري قطعي و راستين از نظريات
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ماندهوايم.نظم بازارهاي كارآمد
مالکيت
حقوقغافل
او به دست آوريم ،در واقع ،از روح انديشههايش

87

8

 .3-1برانگيختاري .دو متفکر مورد نظر بيشتر برانگيزانندهاند تا معلم؛ يعني بيش از 7تعليم،
ت و نظم بازارهاي كارآمد
هدايت را در نظر دارند .بدين منظور ،همواره كالمي ميگويند و آن را هم به گونهاي ،كه مخاطب
مرسوم نيست .اين
انشايي
اخباري و
حقوقآنها
را تکان دهد و از وضع موجودش برخيزاند .زبان
كارآمد
بازارهاي
زبانو نظم
مالکيت
زبان ،زبان تذكر است .تذكر ،روح طلب و پرسش و علمدوستي را در ما پديد ميآورد .روح
حقيقتجويي به خرد ما اعتدال ،و به زندگيمان نظام و سامان ميبخشد.
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي كارآمد
موالنا در تفسير آيات نخست سورة «المزمل» به نحوي دلانگيز بيان ميكند كه هدايتگري،
جايي ديگر ،كار انبيا را به
نظم است .او
كشاندن
بازارهايدركارآمد
به سامان و آرام رهنمودن نيست ،بلکه افتان و دوان ت و
كار سوارهاي تمثيل ميكند كه خفتهاي را ديد كه مار به دهانش رفت .سواره با زجر دادن مرد خفته
بازارهاي بهكارآمد
مالکيت و
روشني فرق هدايت
تفصيلينظماين داستان
حقوقذكر
او را به پس دادن خوردههايش واميدارد .موالنا با
و تعليم را نشان ميدهد .در نگاه موالنا بيقراري و نظمناپذيري هدايت ،چون آشفتگي مردمان در
قيامت است .هادي خلق ،چون همايي است كه شوق رفتن به كوه قاف را براي «در طلبشدگان»
برميانگيزاند و آنها را بر فراز كوه فراميخواند.
در ديد موالنا ميان عشق و هدايت ،رابطهاي است كه آن را ميان عقل و تعليم نميبينيم .در

عشق ،هر دم زندگي و مرگ تازهاي است و در اين مردنهاي پيدرپي ،انسان بدانجا كه بايد
ميرسد و ره مييابد .در عقل اما به نوعي ايستايي ،نظم و ذهنگرايي است كه با مرام شورمندان
معنوي فاصلة بسيار دارد:
عاشقان را هر زماني مردني است مردن عشاق خود يك نوع نيست
ج

او دو صد جان دارد از جان هدا و آن دو صد را ميكند هردم فدا
ج

به نظر موالنا ،چون هدف اصلي انبيا و دين ،هدايت و نه تعليم است ،درآموزههاي وحياني هم،
نظامي متعارف وجود ندارد .حقيقت وحياني ،امر سيّالي است كه در نگاه ظاهري ،گاه متناقض و
متضاد مينمايد .آدمي با افتادن به اين تضاد ظاهري و نماندن در آن ،ميتواند راه جديدي را
بگشايد؛ راهي كه «هدايت» نام دارد نه آموزش:
گه چنين بنمايد و گه ضد اين جز كه حيراني نباشد كار دين
ج

قيامت كه همراه با تکانة شديد و هول عظيم است ،بر كسي سايه نميافکند تا او به راحتي (و
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در ساية اعتقادات جزمي و امتيازات رسمي) بخسبد .هدايتگر نيز چنين ميكند ،يعني آرامش را
88

ميگيرد و اضطراب و تپش را ميافزايد:
قيامتو هشتم
چونشماره سي
نامه مفيد /
كوه/ها را بركند بر سر ما سايه كي ميافکند
ج

مهر و آبان 1382

اين قيامت ،زان قيامت كي كم است آن قيامت زخم و اين چون مرهم است
ج

موالنا برآن است كه سخنان او ،از عالمي ديگر است و آدميان را به جايي ديگر فراميخواند:
بيت 88
من ،بيت نيست اقليم است هزل من ،هزل نيست تعليم است
ج

و درجاييتم ديگر ،تأكيد ميكند كه مورد خطاب انبيا و اوليا تمام مردم نيستند؛ زيرا بدون
گلزار ،بلبل خامشي پيشه ميكند.
شماره» سي
مفيد« /
نيچه هم نامه
ميخواند و ميخواهد برانگيزاند .او درمييابد كه چنين چيزي با
ديناميت
خود را
سازي هشتم
نظام و
تناسب ندارد .بنابراين با اعالم صريح بدگماني خويش نسبت به تمام نظامسازان انديشة
بشري مينويسد« :خواست سيستمسازي ،خالف درستکاري است» (نيچه:1381،پاره.)26
88

ميتوان با ياسپرس همنوا شد و گفت« :كالم آخر نيچه هرگز گفته نشد ...او راه را به ما
آموزد،سي
نميشماره
مفيد /
هيچ پايگاهي به ما نميدهد كه بر آن بايستيم .برعکس ،آرامش
نامه به ما
نمينماياند ،ايمان
وقفهآبان
مهر و
را از ما وميهشتم
1382ميدهد ،از هر پناهگاهي بيرونمان ميراند ،و هرگونه اختفا را
عذابمان
گيرد /،بي
حرام ميكند .در هيچي و نيستي غوطهورمان ميكند؛ زيرا ميخواهد فضاهاي پهناور براي ما پديد
آورد .جهاني با ژرفاي پيمايشناپذير نشانمان ميدهد؛ زيرا ميخواهد دريابيم كه از چه پايه و
شالودهاي برخاستهايم»« .زرتشت» او هم در پايان رسالتش گفته بود« :اكنون تنها ميروم ،شاگردان
88

من! شما نيز اكنون برويد و تنها برويد! من اينچنين ميخواهم ...اكنون شما را ميفرمايم كه مرا
گم كنيد و خودتمرا بيابيد» (نيچه.)89 :1379،
ما عادت كردهايم كه بسياري از چيزها را به معناي حقيقي آن بگيريم ،حال آنکه نيچه ،سبك
88

سخنش را در حد وسطي ميان معاني حقيقي و مجازي الفاظ ميگنجاند .منش نيچه موجب شده تا از
متفاوتنظمصورت گيرد :برخي چون جيمز هانکر ) (James Hunekerو
حقوقغايت
او برداشتهايي به
مالکيت و
كارآمداو را بيشتر اديب ميدانند تا فيلسوف؛ و برخي چون هايدگر و ياسپرس
(Santayana
سانتايانا )بازارهاي
تأكيد مي ورزند كه نيچه ،در اساس ،يك فيلسوف است و از منظر فلسفي به روانشناسي ،مسائل
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89

بازارهاي
مالکيت«و نظم
كارآمدفيلسوف اخالق»
زندگي» و «
فيلسوف
حقوقنيز او را
اجتماعي ،دغدغههاي فرهنگي و ...مينگرد .برخي

8

فيلسوف
ميدانند و برخي چون سارتر به علت خروج نيچه از محدودة عقل
ديالکتيك ،او را 9
ت و نظم بازارهاي كارآمد
نميدانند(داوري.)245 :1374،
كارآمد» ظاهر ميگردد
بازارهايتصادف
كه از سر «
سرگردان
نيچه برآن بودكه فيلسوف همواره آوارهاي
استنظم
مالکيت و
حقوق
و ميبايد ضرورتاً ضد زمانة خويش و ارزشهاي آن باشد(نيچه .)66 :1380،لذا تأمالت نخستين
خويش را تأمالت نابهنگام ناميد .فهم اين نکته ميتواند در درک بسياري از موضعگيريهاي
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي كارآمد
غيرمعمول نيچه با مسلمات عصر ياريمان كند.
است بر روي «حقيقت»
نقابي»
نظم نيچه «
موالنا و
كارآمد
بازارهاي
 .4-1نقابداري .بسياري از گفتههاي رسمي ت و
وجودشان .لذا بيش از آنچه به ذهن ميرسد ،شايستة تمييز ميان منويات دروني ()esoteric
وآموزههاي ظاهريشان ( )exotericهستند .حقوق مالکيت و نظم بازارهاي كارآمد
آنها صريحاً ميگويند كه گفتههايشان ظاهري دارد و باطني ،و بايد از ظاهر كالمشان به باطن
آن راه يافت كه البته اين كار هر كسي نيست .بنابراين آموزههاي آنان همگاني نبوده ،همانندي و
همدلي ميطلبد .موالنا از همان ابتدا به صراحت ميگويد :سرّ من از نالة من دور نيست .حقيقت
سخن او در غالفي است كه هركس را بدان راه نيست؛ ومخاطب واقعي او كسي است كه حقيقت
آن سوي نقاب را ميطلبد:
نکتهها چون تيغ پوالدست تيز گر نداري تو سپر واپس گريز
ج

پيش اين الماس ،بي اسپر ميا كز بريدن تيغ را نبود حيا
زين سبب من تيغ كردم در غالف تا كه كژخواني ،نخواند بر خالف
و در جايي ديگر:
من چو لب گويم لب دريا بود من چو ال گويم مراد الّا بود
ج

نيچه نيز مينويسد :من يك چيزم و نوشتههايم چيزي ديگر(نيچه .)91 :1380،هنوز زمان من
فرا نرسيده است .عدهاي پس از مرگ متولد ميشوند .خوشترين شرارت و هنر نزد من اين است
كه خاموشي ام آموخته است با خاموش ماندن ،خود را فاش نکند .با تقتاق كلمات و تاسها،
منتظران باوقار را به بازي ميگيرد تا خواست و مقصودم از چنگ اين ناظران عبوس به دور ماند
(نيچه.)185 :1379،
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نيچه در پارة  30فراسوي نيك و بد ،ضمن تأكيد بر ضرورت آمادگي جهت دريافت
90

درست بينشهاي وي مينويسد « :روزگاري فيلسوفان چه در ميان هنديان ،چه در ميان يونانيان و
هشتم /
شماره سي
ايرانيان ونامه مفيد /
درون و اهل برون فرق ميگذاشتند .اهل برون چيزها را از پايين
ميان واهل
مسلمانان …

مهر و آبان
1382باال به پايين …؛ آنچه نوع برتري از انسان را خوراک است يا مايهاي
درون از
به باال نگرند و اهل

جانفزا ،نوعي بسيار دگرگونهتر و پستتر را ميبايد همچون زهر باشد…؛ كتابهايي هست كه بر
حسب آنکه رواني و نيروي حياتياي پست بدانها روي كند يا واال و قوي ،براي روان و سالمت،
دارند :در وجه نخست ،كتابهاي خطرناک و ويرانگر و فروپاشندهاند ،و در
ارزشهايي باژگونه 90
وجه ديگر ،بانگ منادي لشکرند كه دليرترينان را به ميدان دليريشان فراميخوانند…».
تم
ياسپرس پس از بيش از شصت سال از مرگ نيچه ،با تأمل بسيار در نحوة خواندن آثار نيچه
و پيام او نوشت« :فهم حقيقي نيچه تنها به شرطي دست ميدهد كه متفکر ،متفکر «نوعي» نباشد.
نامه مفيد  /شماره سي
متفکر بايد «استثنا» باشد ،بايد قرباني عصر خويش باشد ،بايد به عصر خويش كاري كند كه اگر
و هشتم
انبوهي از افراد ميكردند ،همه چيز نابود مي شد .او معتقد است كه نيچه ،خود را قرباني مشکالت
اساسي عصر ما90نمود (ياسپرس 63 :1380،و .)155
به نظر نيچه ،فيلسوف (به معنايي كه او ميفهمد) همواره «نقاب» بر چهره دارد تا بتواند خوب
نامه مفيد  /شماره سي
بکاود و بفهمد؛ زيرا او با «ترديد»ها ،بيش از «جزميت»ها سر و كار دارد و ميخواهد «شايد»هاي
و هشتم  /مهر و آبان 1382
هولناک را پي گيرد« :هر فلسفه نيز فلسفهاي در نهان دارد؛ هر باوري نهانگاهي است ،و هر كلمه
نقابي» (نيچه.)289 :1373،
نيچه به صراحت مينويسد« :من تنها قانوني براي آنانام كه از آن مناند ،نه براي همه .و اما
 90من است ،بايد سختاستخوان باشد و سبكپاي» (نيچه )300 :1379،و «آنكس
آنكس كه از آن
كه ميداند چگونه هواي نوشتههاي مرا تنفس كند ،ميداند كه هوا هواي بلنديهاست ،هواي
تم
سالمت آخرين .بايد براي آن آمادگي داشت ،در غير اين صورت ،خطر سرماخوردگي خطر
كوچکي نخواهد90بود (نيچه.)45 :a1381،
بنابراين الزم است كه نوشتههاي موالنا و نيچه را از نگاهي متفاوت با نگاه متعارف
نگريست .حقوق مالکيت و نظم
بازارهاي كارآمد

 .2به سوي کرامت بشر و فرديت هر انسان
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91

بنيادينكارآمد
بازارهاي
موالنا و نيچه تقرّب
نظمئلة
مالکيت ويا مس
حقوقانديشهها
با تأمل در مطالب فوق ،ميتوان به محور

9

يافت .به نظر نگارنده ،محور توجهات «وضع موجود و وضع مطلوب آدمي» است .به نظر آنان،
1
ت و نظم بازارهاي كارآمد
وضع موجود آدمي وضع مطلوب او نيست .آن دو متفکر ،خود «ديگر» شدهاند و دگرگوني و تغيير
نگرشهاي متداول
متفاوت از
انسان را خواهاناند :آنها ما را به خروج از عادات
كارآمد
نگاهيبازارهاي
يافتن و نظم
حقوق ومالکيت
دعوت ميكنند .اين مهم نهتنها در بيان ،كه در نحوة زيستن آنها هم خود را مينماياند .در اين
نگرش ،كثرت و وحدت با يکديگر جمع ميشوند ،بدين صورت كه آنان ضمن تقسيمبندي انسانها
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي كارآمد
به گروههاي مختلف و تشويق بشر به تمايزگذاري ،بر حرمت وكرامت فردفرد انسانها تأكيد
يافت؛ حقوقي كه بيانگر
بشر»
نظم«حقوق
ت وبراي
ميورزند و از همين رو ميتوان از نگاهشان مبنايي
كارآمد
بازارهاي
رشد و زندگي آزاد ،مستقل و خودخواستة هر انساني باشد.

هستينظم
مالکيت و
كارآمد و غفلت انسان
بازارهايفراموشي
مينگرد و
حقوقمحور
.1-2کرامت بشر .موالنا به انسان به عنوان
از خويش را به هر بهانهاي (ولو علمانيت يا ديانت) نکوهش مينمايد .در اين ديد ،تمام جهان،
زيبايي و رسايي خويش را از انسان ميگيرد و فقط فرد ناآگاه است كه براي يافتن كمال ،بيرون
وجود خويش را جستوجو ميكند .او خطاب به تكتك انسانها ميگويد:
تـاج

كـرمـنّاست

بر

فــرق طوق اعطيناک بر آويز درت

ســـرت
ج

تو خوش و خوبي و كان هــر خوشي تو چــرا خود منّت بـــــاده كشي
ج

جوهر است انسان و چرخ او را عرض جمله فرع و پايهاند و او
غــــــرض
در نگاه نيچه هم انسان طنابي است كه يك سرش به حيوان و سر ديگرش به ابر-انسان پيوند
خورده است .اين طناب بر فراز پرتگاهي است كه بايد از آن عبور نمود و به اعماق مغاک سقوط
ننمود .به بيان او ،انسان (موجود) ،غايت يا فرجام هستي نيست ،بلکه پلي است كه بايد از روي آن
گذشت و به مرحلهاي واالتر ،يعني شأن ابر -انسان رسيد .ابر -انسان معناي زمين است.
 .2-2فرديت هر انسان .موالنا و نيچه بر «يگانه بودن» هر چيزي در هستي باور دارند و چون
هر انساني «يگانه»است ،انسانها را به يافتن آن «فرديت» و «يگانگي» خويش فراميخوانند .آنها از
ما نميخواهند كه مثل «كسي ديگر» شويم و به همين منظور دامنة صفات انسان مؤمن يا برتر را
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باز ميگذارند تا هركسي «خود» را در آن بجويد .خوديتي كه از هرگونه تفوقطلبي صوري و
92

امتيازخواهي ظاهري برتر است .آندو به يکايك هستي و انسانها عشق ميورزند؛ زيرا همه يگانه
هشتم /
شماره»سي و
مفيد /
و فرد نامه
آن دو است:
معشوق
يگانگي
هستند و «
مهر
 1382ندارد اين سرا تا كه مثلي وانمايم مر تو را
متحدو آباننقشي
ج

هم مثال ناقصي دست آورم تا زحيراني خرد را واخرم
ج

به عالوه ،به نظر آنان با ديدن ديگري ،آدمي خود را بهتر مييابد؛ انسانهاي فراتر (از اين معيارهاي
92

متداول) با ديدن فروتران ،به زيبايي و عظمت هستي پي ميبرند و عشق به زيستنشان فزوني ميگيرد:
تمخلق را آب دان صاف و زالل اندر آن تابان صفات ذوالجالل
ج

نقصها آيينه وصف
نامه مفيد  /شماره سي

كمال واين حقارت آيينه عز و جالل

هشتم براي تغيير دروني ،نه تفوّق حقوقي
 .3تمايز وگذاري
موالنا و نيچه به طوري صريح ميان انسانها تفاوت و تمايز ميگذارند و حداقل آنها را به دو
92

دسته تقسيم كردهاند :مؤمن و كافر ،صالح و طالح ،بادين و بيدين و سعد و نحس در موالنا؛ و
انسان و گله ،و خدايگان و بنده در نيچه .اين تقسيمبندي موهم آن
پست ،ابر-
سرور و برده ،واال
شماره سي
نامه ومفيد /
حقوقي شده ،انسانها را از نظر برخورداري ازحقوق اساسي بشر،
امتياز
1382
موجبآبان
تمايز،مهر و
است كه واينهشتم /
محق و نامحق ميسازد ،حال آنکه ميتوان با تفحص همدالنه در آثار و احوال آنان پي برد كه اين
تمايز ،امري باطني است و براي تحريك و تهييج باطني (يا اخروي به معناي به «عالمي ديگر
فراخواندن») انسانها ،نه امتيازات حقوقي دنيايي و اينجهاني.
92

موالنا و نيچه ،هيچگاه به يکسان و همانند شدن همة آدميان نميانديشيدند؛ زيرا آن را مخالف
با منش هستيتم ميدانستند .آنان در اصرار بر اين اعتقاد تا بدانجا پيش ميرفتند كه حتي
نميخواستند انسانها به تقليد (هرچند مفتخرانه) روگرفت انسانهاي برتر شوند:
92
گفت تو زين رو كه عکس ديگري جمله احوالت به غير عکس نيست

است
حقوق مالکيت و نظم
در زمين مردمان خانه مکن كار خود كن ،كار بيگانه مکن
بازارهاي كارآمد
ج

آنان در نگاهي كلي ،انسانها را به دو دسته تقسيم ميكنند ،ولي هماندم ميافزايند كه اين
382
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حقوق مالکيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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كارآمد
پذيرفتني و نظم
حقوق مالکيت
كه آنها تفاوت را
بازارهايگفت
است .ميتوان
تمايز و تقسيمبندي تنها با نگاه از منظر ويژة آنان

9

نه امري محصل و موجود ،بلکه آرماني مطلوب و متوقع ميدانستند؛ چيزي كه ميتواند آرماني براي
3
ت و نظم بازارهاي كارآمد
معنا بخشيدن به زندگي هر يك از ما باشد.

ميان آدميان تمايز
بازارهاي كه
نظم آن ا ست
هايوبرتر
حقوقانسان
موالنا و نيچه معتقدند كه از لوازم رسالت
كارآمد
مالکيت
و تفاوت قائل شوند؛ همه را چون يک ديگر ندانند و آدميان را به فرديت ،تالش ،حركت و
دگرگوني فراخوانند .به نظر آنان ،تا هنگامي كه انسان ها در خود تغيير ايجاد ننموده اند و
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي كارآمد
«ديگر» نگشته اند ،به بودن انساني خويش نرسيده اند .موالنا از زبان مخالفان انبيا اين حقيقت
را چنين بيان مي كند:
ت و نظم بازارهاي كارآمد
پيش از ايشان ما همه يکسان بديم كس ندانستي كه نيك و بد بديم
ج

چونو نظم
روانمالکيت
قلب و نيکو در جهان بوديحقوق
كارآمدما چون
بازارهايبود و
همه شب
شبروان
تا

برآمد

آفتاب

انبيا گفت اي غش دور شو ،صافي بيا

آنها با فرق نهادن ميان وضع موجود و وضع مطلوب آدميان ،ما را به اكتفا ننمودن به وضع
موجود و شکستن بتهاي خيالانگيز و سستيبخش تهييج مينمودند .موالنا با پذيرش اصل كلي
تفاوت انسانها در عقول بر آن است كه انسان برخوردار از عقل ،پيرو نور خود است و بدينگونه
بر «اصالت داشتن فردفرد آدمي» تأييد ميكند؛ اصالتي كه از متمايز ساختن خود از ديگران به
وجود آمده و او را قبلة قافله و همگان ساخته است:
عاقل آن باشد كه او با مشعله است او دليل و پيشواي قافله است
ج

پيرو نور خود است آن پيشرو تابع خويش است آن بيخويشرو
حضرت موالنا چون وصف «آدم» مطلوب خود ميكند ،ميافزايد كه او از پريان پنهانتر و
كمپيداتر است! اگر او «امتيازاتي» ويژه دارد ،هركس و به عبارتي ،هيچكس نميتواند خود را به نام
او بيارايد كه:
گر به ظاهر آن پري پنهان بود آدمي پنهانتر از پريان بود
ج

نزد عاقل ز آن پري كه مضمر است آدمي صد بار خود پنهانتر است
ج
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 94است كه اين بار به ارادة خويشتن تولد يافته است .طبعاً او چون از تمام
انسان متعالي ،آني
عاليق متداول (چون رنگ و نژاد و طبقة اجتماعي و وابستگي ايدئولوژيك و…) رهيده است ،به
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /

همة جهان به چشم جلوة دلدار مينگرد و پاس همه چيز را نگه ميدارد .او قيامتگشتهاي است كه
مهر و آبان 1382

متجاهالنه زندگي ميكند و از تمايز و تفاوت خود ،برتري و حق بيشتر نميطلبد.
به نظر موالنا و نيچه انسانها ،در درون خويش تمايل به سروري و بردگي ،هر دو را به وفور
دارند .همين كششها و انگيختارهاي متضاد در درون انسانها ،موجب سروري انسان بر روي
زمين شده است(نيچه .)976 :137894،هر يك از ما ،خودمان هستيم كه انتخاب ميكنيم كدام
گرايش را جديتم بگيريم و به فعليت برسانيم .بنابراين «مؤمن» يا «ابر-انسان» انساني منتشر در بين

همة افراد است .بدينگونه تمايز قائل شدن صرفاً وسيلهاي براي متوجه ساختن هر يك از ما به
مفيد /مبنا،شماره
فرديتمان است.نامه
سي پارة  259فراسوي نيك و بد خاطرنشان ميسازد كه احترام
نيچه در
برهمين
هشتم
خود را چون همگان ديدن و هماهنگ ساختن كامل خود با ديگران ،رفتاري نيکو
به همگانو ،و
است ،ولي نميتواند «اصل بنيادي جامعه» باشد؛ زيرا انسانيت انسان ،به يافتن فرديت خويش و
94

تميز دادن تفاوت خود با ديگران است.
تعالي نوع بشر و پيدايش انسانهاي واال را موجب شده ،همين
مفيد /كه آنچه
نامهاست
نيچه بر آن
شماره سي
1382فاصله» است ( همان ،پ  .)257آدمي چون در درون خويش
آبان «شور
داشتن يا
احساس وتمايز،
فرقمهر و
هشتم /
دريابد كه ميتواند (و بايسته است كه) با ديگران تفاوت كند و ميان خود و عامّه فاصله بيفکند،
تعالي مييابد .دشمني او با اخالقهاي متعارف هم از آن روست كه به خاطر «كل» ،فرد را مجاز به
داشتن ارزش ميكنند و لذا به نحوي دروني ،انسان و فرد انساني را بيارزش ميدانند
94

(نيچه :1378،پ .)275از آن جهت هم بر فقدان سلسلهمراتب در اخالق ميتازد كه «اين غير
اخالقي است كهتمآنچه يکي را سزاوار است ،ديگري را نيز سزاست» (نيچه :1373،پ .)221
استرن مينويسد« :خودت باش» نهتنها مقدمة كبرا و مبدأ سخن نيچه ،بلکه غايت و مقصدي است كه

هر گونه اخالق 94
بايد به سوي آن هدايت شود .هدف نيچه رسيدن به مفهوم «انسان سركوبناشده» است.

ابرمرد انساني است كه غريزههاي طبيعي او سركوفته نيست و به قول نيچه بيخويشتن ) (Un- selfedنشده
حقوق مالکيت و نظم
است؛ بنابراين ارزشهايش را دوباره ارزشيابي كرده ،مطابق ارزشهاي كاذب نميزيد .ابرمرد يکايك
بازارهاي كارآمد
ماست به وجهي كه در حد كمال ميتوانستيم باشيم ،اگر پايمان در زنجير تصورات باطل در بارة خودمان و
382
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حقوق مالکيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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حقوق مالکيت و نظم بازارهاي كارآمد
زندگي نبود (مگي .)400 :1372 ،نيچه در حکمت شادان صراحت ًا ميگويد كه نميخواهد مردمان حتي

9

پيرو گفتههاي خود او باشند :آيا رفتار و گفتارم تو را جذب كرده و ميخواهي مرا گام به گام دنبال5كني؟
ت و نظم بازارهاي كارآمد
فقط به خويشتن وفادار بمان ،در آن صورت آرام آرام از من پيروي كردهاي.
آنها را بايد به هم
يابد كه
انسان مي
او در نگاه به انسانها ،بيشتر آنان را تکهها
كارآمد
بازارهاي
قطعاتي وازنظم
حقوقو مالکيت

افزود .اين آموزه ملهم آن است كه «ابر-انسان» همان وحدت منتشر در كثرت انسانهاست .به هر
حال ،نيچه معترف است كه ابر-انسان تاكنون متولد نشده است .ابر-انسان عهدهدار درک وجود ،به
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي كارآمد
عنوان ارادة قدرت ،و حفظ و نگهداري از آن ميباشد .وي در مورد خصلتهاي «انسان برتر» به
كارآمدصيرورت ،دربردارندة
بازارهاي چون
نظموجود .او
تقابلي
اين ويژگي تأكيد ويژه دارد :داشتن خصلتهاي ت و
تضادها و هضمكنندة تناقضات در خويش است (نيچه :1378،پ 968و )966و پيوسته
بازارهاي ازكارآمد
در نظم
مالکيت و
وجود انسان كنوني
فاصلة دوري
حقوقاست كه
ارزشگذاري ميكند .ابر-انسان ،فرجام و هدفي
قرار گرفته است .نيچه ابر-انسان را معناي زمين ميداند و به عمد ،تصوير او را مقداري مبهم باقي
ميگذارد تا به ما امکان دهد كه خود را در چهرة او جستوجو كنيم.
همچنين بر اساس نگاه نيچه ،چون «فضيلت» (تنها ماية بنيادين ابر -انسان) امري شخصي و
سوبژكتيو است نه امري همگاني و ابژكتيو (نيچه ،)47 :1379،چنين چيزي نميتواند ماية برتري و
تفوق و حقوق اجتماعي خاصي گردد.
 .4تمايز و خوارکردن از روي عشق
موالنا با ذكر داستاني پيرامون رفتار پيامبر اسالم با اسيران جنگي ،بر آن است كه خوارداشت
اسيران توسط پيامبر از عشق بسيار او به هدايت آنها برميخواست و نبايد دراين نوع عمل ،آن وجه
معنوي و عاشقانة وجود پيامبر را از نظر دور داشت؛ معنويتي كه منحصربهفرد بود و نميشود آن را به
تقليد گرفت .سوفرن هم براي فرقگذاري ميان خوارداشت زرتشت و خوارداشت ديگران مفص ًال
مينماياند كه خوارداشت نيچه از عشق به بزرگ شدن آدمي برميخيزد نه از توهين و انتقام و
كينطلبي.
وقتي موالنا و نيچه مي نگرند كه انسان ها ،با توان و لياقت بسيار ،به اندک و ناچيز بسنده
نموده اند و آن را هم « بس بسيار» مي بينند ،به خشم مي آيند و آدميان را خوار مي شمارند؛ زيرا
اين بشر قناعت پيشه در اعتالي باطني ،خوار شمردن (و بنابراين بزرگ د يدن خويش) را
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نياموخته است (نيچه236 :1379،و  .) 189نيچه كه به ستايشگر قدرت معروف شده است (و
96

البته گفتني است كه منظورش از قدرت ،قدرت سياسي يا اقتصادي نيست) مي گويد:
كه سي
شماره
قدرتمندان مفيد
نامه
هشتم /بزرگ داشتن چيست .اين هنر ايشان و قلمرو نوآوري شان
ميوفهمند
آنان ا/ند
«
است…» (نيچه،مهر و
.)1382
آبان 260
:1373

« .5تغافل» و«بازگشت جاويدان همان»
عالوه بر ايمان موالنا و نيچه به «فرديت» هر آدمي در هستي ،و عشق آنان به «فرديت»،
96

ميتوان با تأمل در دو اصل اساسي ديگر در انديشههاي آنان پي برد كه آنها ضمن خوار شمردن
آدميان ،به آنها عشق ميورزند ،برايشان حرمت وكرامت قائلاند و قائل نيستند كسي
بسياري از تم
(اعم از انسان مؤمن يا ابر-انسان) امتيازات بيشتري داشته باشد .اين اصل در نگاه موالنا «تغافل»
شماره سي
مفيد /
است و در نگاهنامه
جاويدان همان».
بازگشت
نيچه «

به ونظرهشتم
موالنا ،انبيا ضمن تفريق باطني مردم به دو دستة نيك و بد (آن هم به معنايي كه آنان

در دل داشتند) ،نخواستهاند تا ساز و كار اين عالم را بر هم زنند .چنين چيزي در قيامت ،امکانپذير
96

است و در اين دنيا ،بايد نيك و بد ،مسلمان و كافر و بتگر و بتشکن از مزايا و حقوق صوري
سياينجا دنياست نه آخرت:
شمارهاوالً
مفيد؛ /چرا كه
نامهباشند
واحدي برخوردار
آبان 1382
گفتمهر و
و هشتم /
داشتست آن را خرد تا بود غيب اين جهان نيك و بد
مخفي
زانك گر پيدا شدي اشکال فکر كافر و مؤمن نگفتي جز كه ذكر
پس عيان بودي نه غيب اي شاه دين نقش دين و كفر بودي بر جبين
 96اين دنيا ،بر اين مبناست:
و ثانياً بنياد
استن اين عالم اي جان غفلت است هوشياري اين جهان را آفت است
تم
هوشياري زان جهان است ،و چو آن غالب آيد ،پست گردد اين جهان
ج

 96امتيازات از سوي مرشدان معنوي و ديني براي به فراسو خواندن آدمي از اين
زيرا طرح
دنيايينگريهاست:
حقوق مالکيت و نظم
دوزخ است آن خانه كان بي روزن اصل دين اي بنده روزن كردن است
بازارهاي كارآمد
است
382
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بازارهاي كارآمد
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97

شارحانكارآمد
اتفاقنظمنظربازارهاي
مالکيت و
آثار وي ،آموزة
حقوق به
يکي از محوري ترين انديشه هاي نيچه،

9

« بازگشت جاويدان همان» است .خود نيچه اين انديشه را «مخوف ترين انديشه اش» مي نامد
7
ت و نظم بازارهاي كارآمد
و در بيان هيچ سخني با آن ترديد و دهشتي روبرو نيست كه در بيان اين انديشه روبه رو
خدايان» را ابداع
هستي« ،
حقوق رنج و
است .وي مي گويد « يونانيان براي رهايي از
كارآمد
دهشتبازارهاي
مالکيت و نظم
كردند؛ اديان « ،رستگاري و حيات باقي» را؛ فالسفه « ،وجود و جهان واقعي » را و او
اصيل ترين و دشوارترين انديش ة خويش ،يعني « بازگشت جاويدان همان» را؛ «بگذاريد اين
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي كارآمد
انديشه را درهراسناک ترين صورت آن در سر بپرورانيم :وجود آن گونه كه هست ،بي
كارآمد بي آنکه به نيستي
بازارهايناگزير،
رسيدنو ونظمبازگشت
هرگونه معنا و هدفي ،اما در حالِ از ره ت
بينجامد :بازگشت جاودانه» (ن يچه :1378،پ  .) 55به تعبير بسياري ،نيچه مي خواهد با اين
بازارهايآنكارآمد
غرب ومالکيت
آموزة پيامبران ة خود ،بر تاريخ متافيزيك حقوق
غالب آيد و انسان
نظمخواهانة
روح وكين
را با زمين و زمان آشتي دهد (نك:داوري.)1380،
نيچه همواره از «فيلسوفي بي تهوّع» سخن مي گفت؛ اينکه او از هيچ چيز و هيچ كس
جهان ،تنفر و بيزاري ندارد ،بازگشت هر چيز را همواره خواهان است وآن را با آغوش باز
وشجاعانه مي پذيرد .نيچه به گونه اي رازآميز ،يگانگي فرد با هست ي ،و زناشويي با جاودانگي
در لحظه را خاطرنشان مي سازد؛ هيچ رويداد و شيئي در هستي ،اضافي و بي خود نيست و بايد
به تمام هستي ،با تمام فزوني ها و كاستي ها ،رنج ها و شاديها و كوچك ترين و بزرگ ترين
چيزهايش «آري» گفت « :اگر ما حتي يك دم آري گوييم ،از اين رهگذر نه تنها به خودمان،
بلکه به تمامي وجود ،آري مي گوي يم  ...اگر جان ما ،با شادماني لرزيده ،و درست يك بار
هم چون سيم چنگي به صدا درآمده است ،به تمامي ابديت نياز مي باشد تا اين يك پديده را به
بار آورد» (همان ،پ  .)1032وي طبق پاره هاي  40و  41از ارادة معطوف به قدرت نخست
مي پذيرد كه هرز رفتگي ،تباهي و انحطاط را نمي توان محکوم كرد؛ زيرا آنها از ضرورت
زندگي برمي خيزند و عشق به زندگي ،عشق به همة اينهاست؛ ولي بايد كوشيد كه آنها به
اندام هاي سالم نرسند .اما درپارة  43همان كتاب ،تقسيم بندي انسان ها به دو سنخ نيك و بد
(مرسوم) را تقسيم بندي انحطاط آميز مي خواند و نهايتاً در عبارتي خواندني مي نويسد« :ما
چون از منظر پايين مي نگريم ،از نقصان رنج مي بريم؛ ولي اگر منظر پرنده را بيابيم  ،همة
نقص ها مطلوبيت مي يابند» (همان ،پ .)1004بدين گونه هر انساني با تمام كمال و نقصش،
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موضوعيت ومط لوبيت خود را دارد.
98

تضادشماره سي و هشتم /
عدممفيد /
 .6اصل نامه

اظهار به تباين و تضاد وجودي انسانها ،خود اعتقاد چنداني به ضديت
وجود
1382
نيچه وباآبان
موالنا و مهر
امور متضاد ندارند ،تا چه رسد به آنکه اين نوع نگرش موجّه نوعي اضداد طبقاتي ،و يا امتياز
حقوقي در جامعه گردد .در نگاه آنان« ،اضداد» زادة زاوية ديد ما هستند و اگر ما از حصار اين
زاويه رهيده شويم ،چنانكه آنها اميد و انتظار دارند ،ديگر جنگ و امتياز و تفوق از جامعة انساني
98

برخواهد خواست .موالنا در دفتر پنجم مثنوي به صراحت ميگويد« :ضد اندر ضد خود مکنون بود»
و اينکه در باطنتم عالم و آدم ،وحدتي فراگير حکمفرماست:
چون كه بيرنگي اسير رنگ شد موسياي با موسياي در جنگ شد
نامه مفيد  /شماره سي
گر به بيرنگي رسي كان داشتي موسي و فرعون دارند آشتي
و هشتم
او خود انتظار دارد كه انسانها با توجه به خويشتن ،در درون خود نار را به نور ،آتش شهوت را

98
ظلمت سرگردانكننده را به نور هدايت تبديل سازند و سپس از تمام دوبينيها درآيند:
به سبزة تقوا ،و

بنگر در صفات تا صفاتت ره نمايد سوي ذات
مفيداز /نام
درگذر
شمارهو سي
نامه
نام اوفتــــــاد چون به معني رفت آرام اوفتاد
آبان از
مهر وخلق
اختالف
1382
و هشتم /
به نظر نيچه نيز هيچ اضدادي در كار نيست ،ما تنها از اضداد منطق ،مفهوم اضداد را
نتيجه مي گيريم و به نادرست آن را به اشيا سريان مي دهيم ،حال آنکه فراموش كرده ايم
خود ماست ( همان :پ  552و  .) 579تنها يك واقعيت مستمر و متصل وجود
منطق ،فرض 98
دارد و اضداد چيزي جز درجات و مراتب متفاوت يك چيز نيستند .اضداد مناسب يك عصر
عوام زده اند و تمچون دركشان آسان تر است  ،ما بدان ها ايمان مي آوريم ( همان :پ .)37لذا او
بر آن ا ست كه ما ديگر به تضادهاي بيش از اندازه نياز نداريم ،حتي بايد حسيات و
98

نفسانيات را معنوي و هنري بسازيم .وي بدين منظور  ،فراسوي نيك و بد را مي نويسد،
سپردن وبه «نظم
دل مالکيت
حقوق
عشق» نوا سر مي داد .موالنا چنان عاشقانه پيش مي رود كه
چنانکه موالنا از
بازارهاي كارآمد
بدانجا مي رسد:
كفر و ايمان نيست آنجايي كه اوست
382
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بازارهاي كارآمد
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حقوق مالکيت و نظم بازارهاي كارآمد
به نظر او تحقق «آزادي» مقصود بعثت انبيا بوده است و آنکه:
ذوق

آزادي

نديده

جان

صور ميدان
صندوقكارآمد
هستبازارهاي
اوت و نظم

99

9
او 9

دائماً محبوس عقلش در صور از قفس اندر قفس دارد گذر
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي كارآمد
منفذش نه از قفس سوي عال در قفسها ميرود از جا به جا
سخن آخر:
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي كارآمد
دريافتيم كه موالنا و نيچه دغدغهاي ديگر دارند :دگر گشتن آدمي و برانگيختن انسان براي
كارآمد
بازارهاي
خروج او از وضع موجود به سوي وضع مطلوب؛ امات و نظم
مطلوب ،نيازمند زمينهاي
وضع
رسيدن به آن
است كه با رعايت «حقوق اساسي بشر» به دست ميآيد.
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي كارآمد
به نظر موالنا و نيچه ،انسانها چون «عظمت تفاوت» و «شور فاصله» را دريافتند ،هيچگاه
نبايد به از بين بردن جانهاي ناآگاه و وامانده همت گمارند؛ زيرا ظهور كنز مخفي االهي (طبق
انديشة موالنا) و «بازگشت جاويدان همان» (طبق انديشة نيچه) ،پذيرش هستي با تمام فراز و
فرودها و پستيها و بلنديهايش را ميطلبد؛ بايد به همة آنان «آري» گفت و مجال ظهور و بروز
همة آنان را مهيا ساخت؛ حرمت همه را پاس داشت و براي «همه» به پاس بودنش احترام گذاشت و
حق ظهور و رشد و شکوفايي و انتخاب و آزادي داد .به قول موالنا:
درخاليق روحهاي پاک هست روحهاي تيرة گلناک هست
اين صدفها نيست در يك مرتبه در يکي درّ است و در ديگر شبه
واجب است اظهار اين نيك و تباه همچنان كاظهار گندمها ز كاه
بهر اظهار است اين خلق جهان تا نماند گنج حکمتها نهان
كنت كنزاً گفت مخفيا شنو جوهر خود گم مکن اظهار شو
بر اساس اصل «تغافل» ،بنا و بقاي اين دنيا بر «غفلت» است؛ اما با آنکه خلق با يکديگر
متضاد مينمايانند_ يکي كافر است و ديگري مسلمان ،يکي نيکوست و ديگري بد_ آباداني دنيا و
معامله اين جهان در نگاه به آن روية واحدشان ممکن است نه آن روية ضدنمايشان .آن ماية تفاوت
و تمايز خلق نيز به طور نهاني در دلهاي افراد منتشر ميباشد و ممکن است هر كس به فراخور

100
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جان خويش از آن بهرهاي داشته باشد .در هر صورت ،آن حقيقت فعليتيافته در درون هر كس،
100

امتياز بيروني را موجب نميگردد:
اين /شماره
نامه مفيد
هشتم /حقاند اين همه ني به كلي گمرهاناند اين همه
سي ودان نه
حقيقت
مهر و آبان 1382

آنکه گويد جمله حقاند ابلهي است و آنکه گويد جمله باطل ،او شقي است
و در جايي ديگر:
پس بد مطلق نباشد در جهان بد به نسبت باشد اين را هم بدان
100

نيچه هم به صراحت مينويسد« :داد و گرفت احترامات و حقوق ،جزء ذاتي هر رابطهاي است
تم
و همچنين جزئي از وضع طبيعي اشيا…» (نيچه :1373،پ.)265
موالناسيو نيچه برآناند كه بايد در ميان شکستنها و تخريبهاي آنان
ديگر/،اوال ً
به عبارتي
شماره
نامه مفيد

تأسيس را ديد .اگر ميان آدميان ،جدايي و تفاوت ميافکنند ،ميخواهند حرمت و كرامتي
ساختن وو هشتم

بنيانيتر را پي ريزند:

100
من ز شيريني نشستم رو ترش من ز پري سخن باشم خمش

تا كه شيريني ما از دو جهان در حجاب رو ترش باشد نهان
نامه مفيد  /شماره سي
براي1382
نيچهآبان
موالنا /ومهر و
ثانيواً،هشتم
مخاطباني خاص ،با زباني خاص و در مورد و ساحتي خاص،
سخن مي گويند .نبايد از حرمت گذاري آنان به عقل و دستاوردهاي خرد بشري غفلت ورزيد.
موالنا بارها تکريم خويش نسبت به عقل بشري را نشان ميدهد(و با استدالل عقلي ،عقل را
تخطئه مي كند) و نيچه در دورة مياني زندگي فکري خود عقل را پاس مي داشت .آنان تنها به
100

تماميت خواهي عقل ،ابتناي همه چيز بر عقل محض و غفلت از فراسوي عقل مي تازند.
تمايزافکني تم
آنان ميان آدميان ،هنوز مي تواند ما را برانگيزاند و حداقل به تأمل وادارد .آنان
براي همگان سخن مي گويند ولي براي عامّه ،حکم و نظر حقوقي (كه ماية تمايز حقوقي يکي
100

بر ديگري در برخورداري از حقوق اساسي بشر باشد) صادر نمي كنند .در دوران سيطرة كميت
كيفيت و چوني احوال و تعلقاتمان فرامي خوانند و در اين راه
حقوق به تفکر
و چندي ،همة ما را
در نظم
مالکيت و
كارآمدداناتر است .موالنا مي گويد« :پيروِ نور خود است آن پيشرو» .امّا نيچه
بازارهايخويش
هر كس به حال
با اين همه ،عادت داشت كه از اصل ها و نظريه هاي خاصي سخن گويد كه گويي نيروي پايندة
382
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101

كارآمد
بازارهاي
مالکيت و
زندگي ،سازندة آنهاست ،يا شربت هاي حقوق
خود مي خوراند.
آدمي به
نظم كه
هستند
نيروبخشي

1

كاپلستون نظرية بازگشت جاودانه را هم يك آزمايش قدرت مي داند؛ آزمايش قدرت نيچه
01
ت و نظم بازارهاي كارآمد
براي آنکه به جاي «نه» شوپنهاوري ،به زندگي «آري» بگويد .همچنين اگر نيچه مي گويد تنها
استعدادهاي او از
بازارهاي كه
فرماني است
حقوقگردن
فر ماني كه هر كسي بايد بي چون و چرا به آن
كارآمد
نهد،و نظم
مالکيت
درونش صادر مي كنند ،طبعاً چنين فرمان هايي براي ديگري حجيت ندارد .لذا فيلسوف
ديونيسوسي نيچه ،تنها حکم ه ايي مخصوص و متوجه به خود دارد (نيچه:1373،پ )43و براي
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي كارآمد
آن چيزي هم كه براي (نه عموم ،بلکه) انسان هاي برتر دارد ،شنونده اي نمي يابد.
ترين نياز انسانهاست.
بازارهاياوليه
نظمترين و
گسترده
كارآمد
« حقوق اساسي بشر» در كليت خويش ،ت و
بدون تحقق آنها ظهور و رشد و شکوفايي بشر و هستي ممکن نيست .چون موالنا و نيچه به
كارآمد
بازارهاي
حقوق
اين حقوق احترام
ورزند به
نظم مي
مالکيت وعشق
مام هستي
شکوفا شدن فردفرد آدمي ميانديشند و به ت
مي گذارند؛ حقوقي كه به نام و نشان خاص نمي نگرد و همه را يکسان محق و مکلّف
مي بيند.موالنا و نيچه برآن ا ند كه متفکريني براي عصر خود نيستند؛ زيرا عصر آنها عصر
زنداني گرديدن آدميان در فهم هاي متداول و متعارف و چسبيدن آنها به درک هاي كهنه و
ناپوياست .آنان براي زماني ديگر سخن مي گويند؛ زماني كه با عيان شدن تهي بودن تمامي
دوبينيها و ضدسازي ها در بين انسان ها ،آدميان در پس همة تقسيم بندي ها ،وحدتي را
مينگرند؛ همان وحدتي كه به آدمي كرامت و حق مي بخشد .مي توان گفت كه انديشه ها و
مکاتب جوهراً همانند با تفکرات موالنا يا نيچه ،با تمام تفاوت هاي اساسي اي كه در ميان
انسان ها قائل اند ،مي توانند به «حقوق بشر» نيز قائل باشند.
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