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Abstract 

The purpose of this article is to review and critique one of the most important books of 

Max Scheller called Ressentiment. This research has been done by the descriptive-

analytical method. In this book, Scheller introduces ressentiment as well as Nietzsche's 

view of the issue, which he, under the influence of this famous German philosopher, 

introduced and expanded the ressentiment concept. According to Max Scheller, the 

modern world and modernity, wherever it expands, creates a kind of emotional 

structure where he calls this emotional construction ressentiment. According to him, 

this feeling appears when the social actor wants to change a social situation, but is not 

able to do so. The results of the critique and review of this book show that this book, 

despite some strengths such as notes section, index of subjects, and index of persons at 

the end of the book provides more information to the reader about the content of the 

book, it has many defects in the field of form and content, unfortunately. Some of 

these include lack of footnotes of German and English terms, proper nouns, the lack of 

a glossary at the end of the book, the existence of typographical errors, use of inaccurate 

equivalents, and inconsistent use of equivalents. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  449 -  427، 1401، فروردين 1، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال   علمينامة علمي (مقالة  ماه

  توزي كينب بررسي و نقد كتا
  *علي يعقوبي چوبري
  **حميده محمدزاده

  چكيده
است.  يتوز  نيكعنوان  هاي ماكس شلر با  كتاب ترين مهمهدف مقاله بررسي و نقد يكي از 

ـ تحليلي انجام شده است. شلر در كتاب مزبـور بـه معرفـي      توصيفيروش  بهاين پژوهش 
تـأثير ايـن     او خود تحـت  كه  حالي دررداخته، نگاه نيچه به اين مسئله پ     چنين همتوزي و   كين

بسط و گسترش داده اسـت.   آن راو  كرده توزي را مطرح  دار آلماني مفهوم كين فيلسوف نام
دنياي مدرن و مدرنيته موجب ساخت عاطفي و احساسي خاصي  كه باور است بر اينشلر 
زعـم    نامد. به ) ميRessentimentتوزي ( شود كه او اين ساخت احساسي و عاطفي را كين  مي

 به تغييردادن وضع اجتمـاعي  اجتماعي گر كنششود كه   وي، اين احساس هنگامي ظاهر مي
دهد  مي  آمده از بررسي اين كتاب نشان دست هبآن نيست. نتايج  انجام بهاما قادر  تمايل دارد،

و  ،وضـوعي م نمايةها،   داشتن برخي نكات مثبت از قبيل داشتن بخش يادداشت باوجودكه 
محتـواي كتـاب و    دربـارة ي به خواننـده  تر بيشكه اطالعات  ،اسامي در انتهاي كتاب نماية
. دارددهد، متأسفانه نواقص شـكلي و محتـوايي فراوانـي      فهم بهتر مطالب ارائه مي   چنين هم

از: نياوردن پاورقي اصطالحات آلماني و انگليسي، اسامي اند  عبارتبرخي از اين اشكاالت 
ص، نداشتن فهرست واژگان در پايان كتـاب، وجـود اشـكاالت ويرايشـي و نگارشـي،      خا

  ترجمه.  فرايندها در  تي در انتخاب معادلدس يكناو  ،هاي دقيق گزيني ضعف در معادل
  زدايي، دهش، عشق.  توزي، اخالق مسيحي، ارزش  كين ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
ر مونيخ آلمـان متولـد شـد و در سـال     د 1874آگوست  22در  )Max Scheler( ماكس شلر

اي خود را در مونيخ آغـاز    سالگي از دنيا رفت. شلر دوران تحصيالت مدرسه54در  1928
ه برلين و ينا رفت. او در هاي طب و فلسفه) ب  كرد و براي اخذ تعاليم دانشگاهي (در رشته

د ايـن اسـتاد   درآمـد و نـز   )Dodolf Eucken( به شاگردي رودلف ايكـن  1902سال   ينا در
 ةفلسـف تأثير همين اسـتاد بـا     پايان رساند. تحت به آن را و كرد دكتري خود را تنظيمرسالة 

تا  1900هاي   . شلر بين سالشدو ديلتاي آشنا  ،خصوص با افكار نيچه، برگسن حيات و به
 و شـد آشنا  ،يكي از مؤسسان مطالعات كانتي، ) Hans Vaihinger( با هانس فايهينگر 1903

يافتـه بـود، از خـود     انتشـار  1900كه در سال  ،هوسرل راهاي منطقي   بررسيكتاب گاه  آن
خصــوص روش   بــه ،پديدارشناســي ةفلســفكــرد و ايــن اثــر از طريــق   هوســرل دريافــت

ر افكـار شـلر   دتـا پايـان عمـر     پديدارشناسي هوسرل، تأثير عميـق و ديـر زمـان خـود را    
پديدارشناسان آلمان درآمد. شلر از  ةحلقر شمار ها د  گذاشت و حتي خود او تا مدت  باقي
مشغول بـود كـه    به تدريس دانشگاه ينا     چنين همدر دانشگاه مونيخ و  1910تا  1900سال 

تعبيـر    ). بـه 33- 32: 1383 (آشـتياني  خاطر ارتكاب اعمال جنسي از دانشگاه اخراج شـد  به
زمـان آغـاز شـد، زيـرا در      مـين دوم زندگي علمـي شـلر از ه   دورةبرخي از نويسندگان، 

آثـار خـود    تـرين  مهـم ايي برخـي از  ها و هم متـون نهـ    نويس  دوره بود كه هم پيش  همين
نگاشت. او در دوران جنگ جهاني اول، به دفاع از موضع آلمـان در جنـگ پرداخـت و      را

ي از آثـار شـلر در ايـن دوره    گرايانه نوشت. يكـ   ها و مقاالت متعددي با گرايش ملي  كتاب
 Formalism in( هـا   گرايي در اخـالق و اخـالق مـادي ارزش     صورتاست با عنوان   تابيك

Ethics and the Material Value Ethics(.   ــاب ــن كت ــاباو در اي ــرو ذوات و  درب قلم
هر انساني بايـد آن   ،نظر او بهدست داد.   به شرحي مفصل و پديدارشناسانه هاي ديني  ارزش

ن و ريشـه    ها را دريا  جوهرها و ارزش بـا جهـان تجربـي       بد، زيرا قلمروي اسـت كـه از بـ
تـدريج    شـود. او بـه    سوم فكري و علمي شلر آغاز مـي  دورة، 1924سال   است. از متفاوت

اعتقادش را به مذهب كاتوليك از دست داد و سرانجام كليسا را ترك گفت. اين تحـوالت  
: 1385 و ديگرانزاده   است (عليفكري در چندين اثر وي شرح داده شده و انعكاس يافته 

منتشـر كـرد كـه در آن بـه     شناسي معرفت   جامعهعنوان  شلر اثري با ،). در همين سال175
و تصاحب معرفت پرداخته بـود. او بـا ايـن اثـر      ،چگونگي توليد، تقسيم ةيافت  نظامبررسي 

رفـت آلمـاني   شناسـي مع   شناسي معرفت بنا نهاد كـه بـه جامعـه     اي را در جامعه  خود نحله
شناسـي    دليل آثاري كه در حوزة پديدارشناسي و سپس انسان  فيلسوف به شهرت دارد. شلرِ
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مديون نقشي اسـت كـه    تر بيششهرت او امروزه  ،البته. فلسفي خلق كرده بود، مشهور شد
 شناسي معرفت براي او از  شناسي معرفت داشته است. اهميت جامعه  گذاري جامعه در بنيان

شناسـي    گـزين جامعـه   شناسي معرفت را جاي  خواست جامعه شود كه مي  روشن ميجا  اين
ثير تـأ   شناسـي معرفـت مـاكس شـلر تحـت       فلسفه كند. جامعه در حوزةشناخت كالسيك 

اول شكل گرفته است. ساختار اجتماعي آلمان در ايـن    جهاني وضعيت آلمان پس از جنگ
ند، اما فاقد جايگـاه  اقتصادي بسيار نيرومهاي   دوره وجود طبقة متوسط شهروند با شاخص

هـاي دوران جنـگ خُسـران اقتصـادي       است. مشخصة ديگر آلمان در سال  سياسي مناسب
و تجار بود. اين وضعيت عيني پس از جنگ جهاني اول با اشاعة  ،وران خُرد، دهقانان  پيشه

كـار خـود    بـرد  پيش كه با قهر و خشونت درصدد شد راه هم هايي  بيني  انواع و اقسام جهان
گيـري    شـكل  درحـال و واگرا نيـز   ،هاي گوناگون هنري، ادبي رقيب  زمان، سبك بودند. هم

رشـد   درحـال پس از تأسيس جمهوري وايمـار   و بودند كه در شرايط مناسب فراهم شده
شناسـي    پارگي سياسي و ايدئولوژيكي كشـور آلمـان موضـوع جامعـه      بودند. بنابراين، پاره

شناسي معرفت درصدد بررسي و واكـاوي آن    مشكلي كه جامعه ؛داد  شكيل ميمعرفت را ت
شـرايط عينـي، شـرايط فكـري و ذهنـي اروپـا        بر عالوه). 134- 133: 1391بود (كنوبالخ 

تأثير هوسرل، كنت، ماركس،   است. وي هرچند تحت  آلمان در تخيل وي مؤثر بوده ويژه به
هـا   آن ةيت خـود را حفـظ كنـد و بـه نقـد همـ      عامل كردولي سعي  ،است و... بوده ،زيمل

ـ پوزيتيويستي   تكامليانداز   چشم ،كنت بود ةگان  سهتأثير مراحل   بپردازد. شلر هرچند تحت
 بـر ايـن  ـ روبنـا)    زيربنا( هاي ماركسي  گيري از استعاره  نقادي قرار داد. او با بهرهمورد او را

زندگي انسان و عوامل معنـوي و ذهنـي   و خارجي  ،بين عوامل واقعي، عيني كه باور است
نقـد قـرار   مورد ـ تاريخي او را  تطوريزندگي انسان ارتباط تنگاتنگ وجود دارد، اما بينش 

 ةفلسـف كـه در   چنان  عقل ثابت آن ةانديش). وي همانند نيچه با 136ب:  1383داد (آشتياني 
جـوي  و جسـت زعـم وي،    كنـد. بـه    مـي   و توسط كانت مطرح شده بود مخالفتكالسيك 

صـورت  » اشـتياق بـه دانسـتن   «عنـوان    معرفت از طريق نوعي ميل سائقي و ذاتـي تحـت  
ترديـد شـلر و نيچـه      ). بـي 177: 1385  و ديگـران ه زاد  علـي  ؛34: 1376زاده   (علي گيرد  مي
و تفـوق تفكـر مفهـومي در دورة     ،تأثير شرايط نامطلوب مدرنيتـه، نهيليسـم    شدت تحت  به

نقد نيچه بر تفكر مفهومي (آپولـوني)، توجـه بـه عنصـر      ،در چنين شرايطياند.   مدرن بوده
ل ماكس شلر يها بر تخ  و ارزيابي مجدد ارزش ،عواطف و احساسات (انديشة ديونيزوسي)

). شـلر نيـز عواطـف    94: 1393  زاده است (طهماسـبي و كرباسـي  ايفا كرده سزايي   نقش به
هـايي    م وي عواطـف محبـت و نفـرت كـنش    زعـ   به ،عزيمت خود قرار داد ةنقطبشري را 



  1401، فروردين 1، شمارة 22سال  ،م انسانيهاي علو نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   430

 

كند (ديويس و اسـتاينباك    بار نزد ما معنا پيدا مي  جهان براي اولينها  آن هستند كه از طريق
ماية انديشة شـلر    و فرهنگي دست ،شرايط فردي، اجتماعي ةمجموع). بنابراين، 30: 1393

   بوده است. توزي  كيندر تقرير كتاب 

تـرين متفكـران     فيلسوفان اروپـايي، يكـي از درخشـان    همةتقريباً گواهي   به ،ماكس شلر
 درميـان تـرين فيلسـوف     او را قـوي ) Martin Heidegger( بيستم بـود. مـارتين هايـدگر     قرن

مـا نيسـت كـه    زمانـة  معاصر خود قلمداد كرده و گفته است كه هيچ فيلسـوفي در   فالسفة
 )Ortega y Gasset( نيايي اورتگا اي گاست. ديگران با فيلسوف اسپانباشدمرهون او  مديون و

تـرين    اروپا با مرگ ناگهاني و دور از انتظار شـلر يكـي از پرفـروغ   «اند كه نوشت:   داستان هم
  ).10: 1392(شلر  »تاريخ خويش را از دست داد همةهاي  ذهن

  
  معرفي كتاب. 2

كه با وجـوه   ،ماكس شلر ةاوليهاي   رو قصد داريم به يكي از گيراترين نوشته  در نوشتار پيش
، Ressentiment/ توزي  كينيعني  ،كند  پنجه نرم مي و دستغيرعقالني و اعماق عاطفي آدميان 

و لـوئيس   اسـت  به زبان آلماني نوشته شـده  1914نگاهي گذرا بيفكنيم. اين كتاب در سال 
بـه   2007در سـال   آن را )Lewis Coser and William Holdheim( كوزر و ويليـام هولـدهيم  

 ) نيـز آن را Marquette University( و انتشـارات دانشـگاه ماركوئـت    كردند انگليسي ترجمه
بـه فارسـي    1388صالح نجفي و جـواد گنجـي در سـال     را است. كتاب مزبور  دهكر منتشر
نيـز چـاپ دوم    1392در سـال   كرد.وارد بازار كتاب ايران  آن را و نشر ثالث كردند ترجمه

 نظريـة پديدارشناسـي و  بـا عنـاوين    را ده است. شـلر دو كتـاب ديگـر   اين كتاب عرضه ش
 Phenomenology and Theory of Feelings of( احساس شفقت و احسـاس عشـق و نفـرت   

Sympathy and of Love and Hate(  سامان عاشقيو )Ordo Amoris( از آغـاز جنـگ     نيز قبل
  ند.ا مربوط توزي كينبه كتاب  ) منتشر كرده است كه مستقيما1918ً- 1914جهاني اول (

ــين ــال     ك ــلر آن را در س ــه ش ــوزي اصــطالحي اســت ك ــدريش نيچــه 1912ت  از فري
)Friedrich Nietzsche(  تبارشناسي اخـالق گرفته كه او نيز در كتاب )On the Genealogy of 

Morals( شناسـي   توزي را به جامعـه   اين شلر بود كه بحث كين ،درواقع .بدان پرداخته است 
اي  كتـاب حاضـر بينارشـته    كشانده است. رويكرد )interdisciplinary(  در  ،رو ازايـن  .اسـت

گيرد. اين كتـاب از    جاي مي شناسي روانو شايد  ،شناسي  هاي مطالعاتي فلسفه، جامعه  حوزه
تـوزي؛    شناسـي كـين    پديدارشناسي و جامعه دربارة ،فصل اول .پنج فصل تشكيل شده است



 431   )حميده محمدزادهو  علي يعقوبي چوبري( توزي كينبررسي و نقد كتاب 

 

تـوزي؛    اخـالق مسـيحي و كـين    ،اخالقي؛ فصل سوم داوري ارزشتوزي و   كين ،فصل دوم
تـوزي و ديگـر تغييـر      كين ،مدرن؛ فصل پنجم ةبشردوستانتوزي و عشق   كين ،فصل چهارم

  هاي ارزشي در اخالق مدرن.  جهت
  

  چرا بايد اين كتاب خوانده شود؟ 1.2
خوانش اين كتاب توسـط  قبل از آوردن توضيحاتي از كتاب الزم است اهميت و ضرورت 

و حتـي عمـوم مـردم     ،شناسـي  روان ،شناسـي، فسـلفه    جامعـه  رشتةخصوص   دانشجويان به
  شود:  اشاره ميمورد شود كه در ذيل به چند  آورده
هـاي تفكـر و انديشـيدن را      كتاب حاضر داللت اخالقي بر زندگي روزمره دارد و راه. 1

نحوي ريشـه در عواطـف و     بلكه به ،ر ذهن نداردبه اين معنا كه تفكر ريشه د .دهد  نشان مي
 ».امر عقلي است ةزمين  پيشامر عاطفي و احساسي « ،قول خود شلر  احساسات دارد. به

، ها  كند كه بتواند در بسياري از انديشه  در خواننده ايجاد مي و بينش خودآگاهي ينوع. 2
 در ورود بـه بسـترهاي  روشـن   و روشـي  مـل كنـد  أخـود ت  و رفتارهاي ،اعمال، احساسات
 .دهد قرار مي خواننده يرو  اجتماعي را پيش

كه به تبيين و  براين عالوهبرانگيز است كه  و تأمل ،روي خواندني، جذاب متن شلر ازآن. 3
و برداشـت نادرسـتي كـه از     تبارشناسي اخالقتوزي در   گشايي تحليلي كه نيچه از كين  گره

توزي   رود و در بررسي مفهوم كين  بلكه از آن فراتر ميكند،   تفكر نيچه شده است، كمك مي
 پردازد.  شناختي آن مي  نه به تبارشناسي تاريخي اين مفهوم كه به شرايط جامعه

 ةانديشتوزي عشق و محبت را مبناي   جاي كين  كند كه به  در اين كتاب توصيه مي شلر. 4
 استنتاجعنوان مبنايي براي   بهرا هاي ديگر   دشمني با گروه ،ديگر عبارت  به .خودمان قرار دهيم

 خودمان قرار دهيم. ةانديشو حقانيت 

عشق و دگردوستي هم در عرصـة جهـاني و   ها  آن و مفاهيم مقابل ،توزي  كين ،بغض. 5
توانـد بـه تبيـين      چنين مي  اين بررسي منابعِ .بنيادين تبديل شده است ةمسئلهم ملي به يك 

 شود.مذكور منجر  ةمسئلنظري 

توزي است.   يا كينه» توزي  كين«طوركه اشاره شد، يكي از واژگان اصلي ماكس شلر   همان
 در حــوزةرا    وام گرفــت و آن تبارشناســي اخــالقاو ايــن اســتعاره را از نيچــه در كتــاب 

 يطـور كامـل معنـا     هب يتوز  نيك ةواژ ،ينظران فلسف  صاحب كار برد. از نظر  شناسي به جامعه
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 يجـا   بـه  ،متـون  يدر برخـ  در اكثر مواقع دهد و  يرا بازتاب نم »Ressentiment /انميرسانت«
كننـد. احسـاس     اسـتفاده مـي   را )Ressentiment( مانيرسـانت  واژة آلمـاني  همـان  ي،توز  نيك

از وضـع موجـود   ) devaluation( زدايي  دهد كه شخص با ارزش  توزي، هنگامي رخ مي  كينه
  اش را تاحدي بيرون بريزد.  كند تا قادر باشد احساس ناتواتي دروني  پيدا مي راهي براي خود
 مقدمـة كتـاب  شـود.    باره، ابتدا به موضوعاتي كه در مقدمه آمده است پرداخته مي  دراين

گويي به ايـن سـؤاالت و    شود و نويسنده سعي در پاسخ  هايي شروع مي  با پرسش توزي  كين
بـدين قـرار اسـت:     مقدمـة كتـاب   شـده در  مطـرح االت سؤ .هاي مختلف دارد  ديدگاه ةارائ
كمـر بـه نـابودي خـويش بندنـد و       توانند تا بدين حد خشـونت بورزنـد و   آدميان مي  چرا
يعنـي زنـدگي و    ،هايشـان    تـرين دارايـي   ن بـاارزش كرداند كـه بـه نـابود     قدر احمق اين  چرا

از ديگر  اعم ،خود و ديگري نفرت از و همه خشونت ايندهند؟ راز    ادامه مي ،زيستشان  محيط
چيست؟ در پاسخ به اين سؤاالت شلر ديدگاه دكارت و فيلسوفان يوناني  ،ها و طبيعت  انسان
  ).8: 1392 دارند (شلر راه هم بهها نيز با خود سؤاالتي   آورد كه اين پاسخ  را مي

يونـاني   تفكر و است )reason( »عقل«در بودن   كه گوهر و ذات انسان دكارت معتقد بود
داران و  مـوهبتي واال انسـان را از سـاير جـان     چـون  همهم قائل بر اين ديدگاه بود كه عقل 

سازد، زيرا در قلمـرو حيوانـات هـيچ نشـاني از چيزهـايي چـون هنـر،          حيوانات متمايز مي
 كه از بستر  چيزهايي همة، ديگر عبارت به ؛خورد   چشم نمي  و... به ،فرهنگ، تاريخ، زبان، قانون

نيز معتقد است كه  ،دان فرانسوي  رياضي ،)Blaise Pascal( اند. بلز پاسكال   عقل بشري روييده
بايد خط فارقي بين عقل و دل ترسيم كرد و ديدگاه شلر نيز تاحدودي شبيه ديدگاه پاسكال 

و تمركز بر عقل و جايگاه ممتاز آن در زندگي بشر به پيشرفت  تأكيدهمه   ولي آيا اين ،است
صرف به عقل كفايت  ةتكيآيا  ترقي انجاميده است؟ آيا عقل هميشه قرين پيشرفت است؟و 
انجامنـد و فاجعـه    مـي   هاي عقالني نيز گاه بـه شكسـت   بيينكند؟ مگر نه اين است كه ت  مي
پـس راز وجـدان معـذب چيسـت؟      ،كارهـاي مـا عقالنـي هسـتند     همـة آفرينند؟ اگـر     مي

  ).12: 1392  (شلر
ورزي و كـنش    كنـد: كـنش محبـت     ري را بـه دو دسـته تقسـيم مـي    هاي بشـ   شلر كنش

اخـالق مسـيحي اسـت كـه صـبغة       چهارچوبورزي. درك وي از محبت دركي در  نفرت
تقليـد از آگوسـتين    بـه اسـت. او   )give( »دهش«مثابة   ، محبت بهديگر عبارت بهدارد.   الهياتي

شـرط امـر عقالنـي      را پـيش داند و حيات عاطفي و احساسي   شناخت مي ةشالودمحبت را 
ورز   شود. انسـانِ محبـت    كه شناخته شود، نخست داده مي  جهان پيش از آن«كند.   قلمداد مي
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كنـد    غير است. اين گشودگي اثبات مـي چه  آن همين گشودگي بر جهان است، گشودگي بر
  ).29- 23: 1393(ديويس و استاينباك  »شرط اخالقي است  كه دانش پيش

دقيقاً به اين موضوعات پرداخته اسـت؛ نقـش احساسـات و عواطـف      يتوز كينكتاب 
   در سرنوشت فردي و جمعي ما چگونه بوده است؟ ،آدمي، خاصه عشق و نفرت

پاسـخ اول  . كنـد   سه دسته پاسخ بيان مـي  »؟توزي چيست  كين«شلر در پاسخ به پرسش 
راد در برخـي افـ   و تحقير اسـت كـه  نفرت  توزي قسمي العالج و دائمي  است كه كين  اين
 از دارد كـه خالصـي و رهـايي    ريشه هايي و ضعف ،ها، كمبودها  دهد و در ناتواني  مي  روي
 هـاي اخالقـي    و قضـاوت  ،هـا   توزي بـا سـؤاالت، داوري   است. احساس كينممكن ناها  آن

هـايي كـه عمـدتاً بـر       هـا و قضـاوت    داوري ؛اسـت  راه همديگران  درقبال جا  و نابه نادرست
احسـاس   دربـارة با تعصب اسـتوارند. پاسـخ دوم    راه همو  ،زده، عجوالنه هاي شتاب  دعوي
 شـماري خـود در   ارزش بيساس پنهان خيزد و با اح توزي از ناتواني و ضعف فرد برمي كين

كردن خويش با  مند از شخصيت نيرومند به مقايسه فرد بهره شود.  مي راه هممقايسه با ديگران 
همواره آمـاده   ،بيند. شخصي كه از شخصيتي غني برخوردار باشد مين هيچ نيازي همگنانش

هــاي نموديافتــه در خــود را بپــذيرد، امــا  هــاي برتــر از ارزش و مشــتاق اســت تــا ارزش
بلكـه   ،نـد ندارهاي مثبت  ا خود ارزشتنه  لحاظ عاطفي نه بهمايه  هاي ضعيف و بي شخصيت

تـوزي از نـوعي     سخ سوم خـود بـه كـين   در ديگران هم ندارند. شلر در پا را تاب تحمل آن
ساماني و آشـفتگي    توز همواره دچار اين نوع بي  كند كه فرد كين  ساماني قلبي صحبت مي  بي

هم خورده است و فـردي   اش به ارزشي ةساماناست كه  توز فردي ، كينديگر عبارت بهاست. 
شـود   ب مـي ديـده محسـو   ارزشـي اسـت قطعـاً فـردي آسـيب      ةسامانكه مبتالي فروپاشي 

توزي ردپاي   توان گفت كه نويسنده در كين  مي ،ها  ). براساس اين پاسخ15- 13: 1392  (شلر
كـردن و باززيسـتن يـك كـنش       توزي هرآينه تجربه  كينكه  اين بيند: نخست  دو عنصر را مي

 هرچـه را    عاطفي مشخص به شخص ديگر است. باززيستن مسـتمر آن عاطفـه آن   ةمنفعالن
 ةناحيـ را از    سازد، اما در همان حـال آن   برد و جاگير مي  اعماق شخصيت فرومي تر در  ژرف

دهـد كـه ايـن عاطفـه       توزي تلويحاً نشـان مـي    سازد. دوم، كين  بيان و عمل شخص دور مي
  يعني حاوي تكاپويي خصمانه است. ؛كيفيتي منفي دارد

ـ   گويـد كـه بايـد بـين فـرد كـين        مي مقدمة كتاب ةادامشلر در  خـاطر    وز و فـرد آزرده ت
اش    خـاطري   ممكن اسـت بـا انتقـامي كوچـك حـس آزرده     خاطر   آزرده . فردگذاشت  فرق
قـرار نـدارد.    و آراموقت   هيچ ،انتقام قوي است ةتكانكه در او  ،توز  اما فرد كين كش كند،فرو
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نتقام ممكن اسـت  توزي از بين برود. پس از هر بار ا  گذارند زهر كين  قدرتي نمي   ناتواني و بي
 گيريشـان بـا    انتقـام  تكانةاي كه  درست مثل قاتالن زنجيره؛ دوباره خواهان انتقام مجدد باشد

خاطري و   ترشدن تفاوت بين آزرده  شلر براي روشن .بازد   طور كامل رنگ نمي  بار كشتن به يك
ـ  آلنداستان اول داستاني از ادگار . كند  توزي دو داستان روايت مي  كين  ،)Edgar Allan Poe( وپ
خاطر رنجش   كه در اين داستان شخصيت اصلي داستان به است ،آمون تيالدوبشكة عنوان  با

گيـرد و دوسـتش را بـه ديـوار تكيـه        تصميم به انتقام مي ،كه از دوستش دارد اي و ناراحتي
 ،گـذارد   رديـف آجرهـا را روي هـم مـي       به   رديفكند و   دهد و شروع به ديواركشيدن مي  مي

وقتي ايـن   .كند  بيند كه دوستش احساس خفگي مي  رسد و مي  كه به گردن طرف مي  تاجايي
كند. داستان دوم، ماجراي روباه و انگـور از    احساس خشمش فروكش مي ،بيند  حالت را مي

يابي بـه انگـور را    روباه ناتواني خود در دست ،است. در اين داستان) Aesop( ازوپداستان 
نـوعي از چيـزي كـه      كند و به  انگورها را بهانه ميبودن  كند و تُرش  حو ديگري مطرح مين  به
مثال اولي كه شلر در اين كتـاب آورده حـاكي از    .كند  زدايي مي  است (انگور) ارزش  زشار

توزي است. بنابراين، روبـاه بـا     كين ةدهند  نشانخاطري است و ماجراي روباه و انگور   آزرده
دهـد    بـه انگـور را در خـود كـاهش مـي      رسـي  دسـت هاي عدم   ايي از انگور تنشزد  ارزش
اجتماعي  گر كنششود كه   توزي هنگامي ظاهر مي  ). احساس بغض يا كينه403: 1384  (بودن

تـنش   ةبافان  منفي  ةجمل«آن نيست.  انجام  بهاما قادر  تمايل دارد، به تغييردادن وضع اجتماعي
  ).71: 1392  (شلر» كاهد  نشاند و از افسردگي ما مي  فرومي ميان ميل و ناتواني را

  قرار زير مطرح كرده است:  هايي به  توزي مؤلفه  نويسنده براي كين ،درادامه
هاي مثبـت     توز ناآگاهانه ارزش افراد كينهاي مثبت:   ارزش ةناآگاهانتحقير ، اول مؤلفة

هاي مثبـت     ورزي به ارزش   ها و سامان عشق  شتوز سامان ارز   كنند. در فرد كين  را تحقير مي
منطقـي و  هـا بحـث     ارزش دربـارة قـدر هـم بـا چنـين فـردي       هريـزد. هرچـ   كلي فرومي به

  چون سامان عاطفي فرد مشكل دارد. ،فايده خواهد بود  بي ،كنيم  مستدل
ج يك و ار ،منظور نويسنده از ارزش دقيقاً بها، قيمتها:   بندي ارزش  درجه، دوم مؤلفة

هـا از   مراتبي دارنـد و مراتـب و مـدارج ارزش     ها معيارهايي سلسله   چيز پيش ماست. ارزش
 همرتبـ  »تـرين  فروپايـه «يابد.   شود و در سيري صعودي تداوم مي  آغاز مي همرتبترين  فروپايه

هـايي   ارزش ؛ندآدمي مسـتقر  ةالمسهايي است كه در احساس بساوايي و  ارزش ةدربرگيرند
 دوم مرتبـة  .يـم ا هـا بـا حيوانـات مشـترك      ايـن ارزش  در .حتي جسماني تا ناراحتيمانند را
هـا برخاسـته از    انـد. ايـن ارزش     هايي هستند كه با مفيدبودن و مفيدنبودن گره خورده  ارزش
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شود ما تناسـب انـدام را بـه      ورزش باعث ميبودن  ند. مثالً مفيدا پراگماتيك يا مصالح عملي
حـاوي   »ارزشـي سـوم  مرتبـة  «صـرف آن بكنـيم.    را مبـالغ هنگفتـي   ارزش تبديل كنـيم و 

شـوند يـا بـه      و طبيعـت مربـوط مـي    ،ظاهر زندگي ،هاي زندگي است كه به كاركرد  ارزش
هـاي   هـاي ذهنـي و فرهنگـي ماننـد ارزش     شامل ارزش »چهارم مرتبة« .منشي آدمي قهرمان
 ها فراد خاص و جهان انسانو شناخت حقيقت هستند كه مختص ا ،شناختي، حقوقي  زيبايي
د نشـو    ها به سـاحت امـور مقـدس و نامقـدس مربـوط مـي        ارزش »ترين بلندمرتبه«. هستند
  .)26- 23: 1392  (شلر

زند. وي عقيده دارد كه هريك از   ها گره مي  توزي را با امر ارزش  ماكس شلر استعارة كين
هاي خود با ديگران   ارزش» هماني  اين« افراد از واال يا عادي، نيك يا بد همواره به مقايسه يا

اقتدار بـه مسـيح    چون همو حتي كمال مطلوبي  ،طلبي  پردازد. هر سرمشق، حسادت، جاه  مي
خواهـد   انسان واالمنش نمـي كه  اين . او با زيمل درخصوصاستهايي   مملو از چنين قياس

كردنـي خـودداري     قياسكه از هر نوع   كسي«دلي نداشت.  هم ،قياس كند كس هيچخود را با 
دلقـك  ”اي كلمـه اسـت، يـك      معناي گوتـه   به “االحوال  غريب”ورزد واال نيست، بلكه يك 

است كه   ). باوجوداين، شلر معتقد49(همان: » يا شايد هم فخرفروشي پرافاده “فرد  منحصربه
  :كند مي  ن را از طريق مقايسه تجربه و دركهاي خود و ديگرا  انسان عادي ارزش

شرط الزم براي انتخاب [يك صفت يا كيفيت خاص]   اي انسان عادي، اين رابطه پيشبر
جهت درك هرگونه ارزشي است. هر ارزشي چيـزي نسـبي اسـت، چيـزي برتـر، يـا       

مدد قياس خودش با ديگران و ديگران با خودش قادر  بهاز خودش. او  تر كمتر، يا   پايين
  .)51: شود (همان  مي داوري ارزشبه 

داند و خودش را مرجع ارزش دانسـته    مي  اي مقايسه بر هر مانسان واال ارزش را مقداما 
 دنبال انسان منفرد است. هو ب

كردن خود   مقايسه ةبا مسئل درنهايتتوزي  احساس كيناالذهاني:   قياس بين ،سوم مؤلفة
ـ هـر   ةريشكردن خود با ديگران   كند. مقايسه  با ديگران هم ربط پيدا مي االذهـاني   بـين  ةتجرب

و  ،هـا   توز احساسات، انديشـه   گيرد. فرد كين قرار مي» نامن«يا » دگر من« دربرابر» من« .است
هاي  هاي خود را تحقير و ارزش  كند. ناخودآگاه ارزش  باورهاي خود را با ديگران مقايسه مي

آغـاز  «رسـالة   كردن را نخستين بار كانت در  دهد. اهميت مقايسه  ديگران را متعالي جلوه مي
هاي   كند كه نخستين جوانه  مطرح كرده است. او در اين رساله اظهار مي» احتمالي تاريخ بشر

خوراكي با اعياني كه به اين سـائق داده   ةسائقشده به  داده اعيان ةمقايسعقل عبارت بودند از 
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زيـرا ابتـدا    ،شـود   مي  كردن باعث گسترش دانش و شناخت  مقايسه ،كانت گفتة بهشوند.   نمي
 ،دهـد   را به وررفتن با صداي طبيعت سوق ميها  آن كه ،هاي طبيعي  ها از افسون سائق  انسان

هاي يـك مغـاك     ها را به لبه  كردن اولين انسان  گويد مقايسه  مي     چنين همگريزان بودند. كانت 
هـم   ،داند. بنـابراين خويش ايشان را آزاد گر ةنوب  بهعميق راند و به درون ابديتي ره نمود كه 

كـردن زاده شـدند. از     عمل مقايسه  زاد از بطن نخستين سان دو طفل هم  عقل و هم آزادي به
هـاي    شـود تـا احسـاس     تـوزي تحريـك مـي     ريزشده از احساس كين شخص لب ،نظر شلر
توزي مقايسه كنـد.    هاي اشخاص رهاشده از كين  شدة ارزشي خويش را با احساس  تضعيف
اي عـاطفي ميـان بركشـيدن      تـوزي بـا محصورشـدن در مقايسـه      اي ناشي از كـين ه  احساس
نيافتني   هاي مثبت دست  قدرشماري ارزش و شكست عاطفي در بي ،منفي ،هاي فروپايه  ارزش

توزي   شناسي كين  جامعه شناسي شناخت و  ). بنابراين، بين جامعه27: همانشوند (  متوقف نمي
در جوامع گذشته نابرابري امري طبيعي بـود و   ،زعم وي دارد. به شلر ارتباط تنگاتنگ وجود

شد و امري طبيعـي    عدالتي محسوب نمي  مندي برخي افراد از مزايا و منابع اجتماعي بي  بهره
  :دش   ميقلمداد 

كنـد،    خود را بـا اربـاب فئـودال قيـاس نمـي      13روستايي قرون وسطايي پيش از قرن 
كند، ايـن روسـتايي ممكـن اسـت خـود را بـا         اليه قياس نميور نيز خود را با شو پيشه

از محـدودة   كـس  هـيچ تر مقايسه كند و به همين سـياق    مندتر و محترم روستايي ثروت
گذارد. هر گروهي در زندگي رسالت ويژة خود را داشـت    خاص خويش پا بيرون نمي

ارچوب هـ ن يك چ، هر قياسي درورو ازاينكرد.   و درعمل يك هدف واحد را دنبال مي
هـاي داوري را حـداكثر در     چهـارچوب داد. ايـن    شـده روي مـي    داوري دقيقاً مشخص

هـايي ايـن طـرز فكـر       در چنين دوره ،قياس كرد. بنابراين ديگر يكشد با   تماميتشان مي
است   كه خدا و طبيعت بدو نسبت داده ي همان جايگاهي را داردهركسمسلط است كه 

  ).52- 51: همان( رساند انجام بهخصي دارد كه بايد اي ش  ظيفهو در اين جايگاه او و

اسـت كـه مبنـاي داوري و    » نظـام رقابـت آزاد  «قـول شـلر     جديد و بـه  جامعةبا ايجاد 
ها و منابع برابر احساس   فرصت فقدان ها از  شود و انسان  خوش تغيير مي گذاري دست ارزش

  كنند:  نابرابري مي
 بنيادين نيستند،ها  آن هاي زندگي و ارزش  هايي چون رسالت  هدر نظام رقابت آزاد انگار

گـرفتن از سـايرين.    سـبقت مـه بـه   چيزي نيسـتند جـز مشـتقات فرعـي ميـل ه     ها  آن
همگاني باشد. اين  ةمسابقاي گذرا در اين   جايگاهي نيست كه چيزي بيش از نقطه  هيچ

ها به   خاصي پيوند ندارند. ابژه حدوحصرند، زيرا ديگر با هيچ ابژه يا كيفيت  آمال ذاتاً بي
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 شـوند   شـان تعريـف مـي    پولياند و با ارزش   اند كه محكوم به مبادله  كاالهايي بدل شده
  ).52همان: (

و  )real factors( »عوامـل واقعـي  «هـاي مفهـومي     زدايي را با اسـتعاره   شلر مفهوم ارزش
نا، در دورة قرون وسطي عوامل واقعي مع   دهد. بدين  پيوند مي) ideal factors( »عوامل ذهني«

لـي در عصـر جديـد عوامـل واقعـي      و ،هاسـت   فئوداليسـم و امپراتـوري   جامعـة مربوط به 
خاص خودش است.  )ethos( اي داراي نواميس اجتماعي  داري است. هر جامعه  سرمايه  دورة

جامعـه  خاص هر هاي  ارزشدستگاه هنجارهاي اجتماعي و  :ازاند  عبارتنواميس اجتماعي 
هاي ايـن دو دوره    ارزش ).407: 1384بودن ( دنشو  صورت نمادها و رمزها متجلي مي  هكه ب
ــو  ــان ةمقايس ــا   انس ــاه ــك ب ــر ي ــابرابري و در موجــب احســاس ديگ ــه ن ــدادام آن  فراين
ق مربوط به ئباره، سه سائق اصلي در انسان وجود دارد: سا  است. دراين» توزي كين  احساس«

و سـائق محـرك    ،خواهي  طلبي و برتري  دي و قومي، سائق عامل قدرتپيوندهاي خويشاون
هـا    خلقيات انسان ،). بنابراين136ب:  1383طلبي مادي و سودجويي اقتصادي (آشتياني   نفع

 همـة توزي اجتمـاعي در    هاي مختلف متفاوت است. البته شلر معتقد است كه كين  در دوره
  .ديگر متفاوت است جامعةاي به   از جامعهت آن دجوامع وجود دارد، اما نوع و ش

بلكـه نيـز اجتمـاعي و     ،تنها سياسي  هايي كه نه  توزي اجتماعي الاقل در دموكراسي  كين
ا ايـن قضـيه در جوامـع    مـ ها باشند، ناچيز است خواهد بـود، ا   متمايل به برابري دارايي

ر جـوامعي كـه   د   چنـين  هـم هند نيـز مصـداق داشـته و دارد و     جامعة چون همكاستي 
  ).45: 1392(شلر  اند  از هم تفكيك شده دتش  طبقاتشان به

كه فاصلة زيادي بين ميل و ند دا   ميتوزي را مربوط به جامعة مدرن   او حادترين نوع كين
كس دارد خـود را بـا هـر    “حـق ” هـركس كـه    در چنين جوامعي، باآن«ناتواني وجود دارد. 

  ).45(همان: » قادر به اين كار نيستواقع   ديگري مقايسه كند، ليكن به
» تـوزي   شناسـي كـين    دربارة پديدارشناسي و جامعـه «نويسنده در فصل اول به موضوع 

هـاي اخالقـي،     داوري منشأ دربارةهاي دوران اخير   شمار يافته  انگشت درميانپرداخته است. 
اخالقـي اسـت.    هـاي  ارزشتوزي منبع چنين   اين كشف نيچه است كه كين ههمتر از   ژرف

خطـا  » تـوزي   كـين  ةثمـر «تـرين    شكننده ةمنزل  بهحتي اگر توصيف ويژة او از عشق مسيحي 
قوت خود باقي خواهد ماند. نويسنده در ايـن فصـل بـراي بسـط       آب درآيد، كشف او به  از

 آورد كـه بـه    مـي  تبارشناسـي اخـالق  هايي از كتـاب    قول  توزي نقل  كين دربارةديدگاه نيچه 
  كنيم:  اشاره ميها  آن نمونه از  چند
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روي داده: از تنة آن درخت انتقـام و نفـرت، آن درخـت نفـرت     چه  آن و اما اين است
آفريننـد و    هـا مـي    ها، آن نفرت كه آرمـان   ترين و واالترينِ همة نفرت  ـ آن عميق  يهودي
 همتـا  بـي ـ چيزي به همان   نداشتبر زمين  همتاسازد و هرگز   ها را دگرگون مي  ارزش

جـز ايـن    بـه تـرين و واالتـرين نـوع عشـق: و از كـدام تنـه         روييد، عشقي تازه، عميق
نفـي عطـش انتقـام در     درمقـام توانست روييده باشد؟ اما گمان نبريم كه آن عشـق    مي

عكس! اين عشق چونان تـاجي برسـر آن     نه، درست به ضديت با يهوديت باليده است!
دشـت   پهـن تـاب در    روشناي محض و آفتاب جهاننفرت بود، تاجي ظفرنمون كه در 

ــن عشــق در بل   ــويي، اي ــدار گشــت. گ ــالم پدي ــني، ع ــداي روش ــين ــات آن  درپ غاي
آن نفرت  هاي  ـ با همان ميل شديد كه ريشه  اغفالظفر و غارت و  درپيرفت،  مي  نفرت

تر فرورود. اين عيساي   تر و حريص  چه عمق داشت و شر بود كامل را واداشت در هرآن
موعـود كـه بـراي فقيـران و بيمـاران و       “منجـي ”زندة عشق، ايـن   انجيلناصري، اين 

سـوزترين    تـرين و مقاومـت    ـ آيا او مظهر شـوم   آوردارمغان  بهكاران بهجت و ظفر  گناه
هاي تازه؟ آيا   هاي يهودي و جعل آرمان  آن ارزش جانب بهاغفال نبود، اغفال و انحرافي 

اسرائيل، به هـدف    گر بني ظاهر خصم ويران به، اين »منجي«مين اسرائيل به ميانجي ه  بني
 ؛38- 37: 1392از شـلر   نقـل  (نيچـه، بـه   جويي واالي خويش نرسيده است؟  نهايي كينه

  .)41- 40: 1396  نيچه
شـود و ارزش    تـوزي آفريننـده مـي     گردد كه خود كين  شورش بردگان هنگامي آغاز مي

امكان واكـنش عملـي    و توزي موجوداتي كه از امكان واكنش واقعي  كند: كين  توليد مي
 كـه   حـالي  در ،تواننـد بـه مـراد دل برسـند      اند و تنها از راه انتقام خيالي مي  محروم مانده

گيرد، اخالق بردگان   گفتني ظفرنمون به خويش سرچشمه مي آرياخالق واالتبار از   هر
جز خـود  ”چه  ، به هرآن“متفاوت”و  “نيبيرو”در ذات خود نه گفتني است به هرچه 

سـازيِ منظـرِ     است: و اين نفي همان عمـل آفريننـدگي آن اسـت. ايـن معكـوس      “آن
جـاي موجبـات درونـي      ـ اين تبعيـت ضـروري از موجبـات بيرونـي بـه       گذاري ارزش

توزي است: اخالق بردگان بـراي قدبرافراشـتن همـواره بـه يـك        خصوصيت بارز كين
ترين  كه به كوچك  بيان فيزيولوژيك، براي آن بهصفت محتاج است.  مندشجهان بيرونيِ 

العمـل    بـن عكـس   و بـيخ ـ عملِ آن از   داردهايي بيروني نياز   عملي دست بزند به محرك
  ).43: 1396نيچه  ؛38: همان( است

  دهد.   بسط ميها  آن هايي از عباراتي هستند كه نيچه تز درخشانش را در  ها نمونه اين
شـمارد.    تـوزي را برمـي    كـين  ةپديـد فصـل اول خصوصـيات اصـلي     ةادامدر  هسندنوي

  گويد: مي  او



 439   )حميده محمدزادهو  علي يعقوبي چوبري( توزي كينبررسي و نقد كتاب 

 

ي كه علل و فرايندكند،   ي است كه درطي آن ذهن خود را مسموم ميفرايندتوزي   كين
تـوزي نگـرش ذهنـي ديرپـايي اسـت معلـول         هايي كامالً مشـخص دارد. كـين  آمد پي

هـاي عـادي طبيعـت      راتي معين كه خـود مؤلفـه  راندن سيستماتيك عواطف و تأث   واپس
شدن در انـواع معينـي از     راندن تمايل دائم فرد است به غرقه واپساند. نتيجة اين   بشري

در جا  اين ها. عواطف و تأثراتي كه در هاي متناظر با آن  داوري ارزشارزشي و  هاي  هموت
اهي، حسـادت، ميـل شـديد بـه     از: انتقام، نفرت، بدخو اند عبارتاند   درجة اول اهميت

  ).40- 39: 1392تحقيركردن و خباثت (شلر 

دارد. و خاسـتگاهي   منشـأ تـوزي    كـه كـين   اسـت  در اين فصـل بيـان كـرده    ،  چنين هم
آن  منشـأ است كه خود معلول سركوب است. دومـين  » ميل به انتقام«توزي   كين منشأ  اولين

هستة اصلي آن با يك گزاره  ،رحالاست. دره» و ميل شديد به رقابت ،ورزي حسد، رشك«
توانند متحد باشند، انسـجام    ميها  آن ».توانم  تواند، اما من نمي ديگري مي«گره خورده است: 

توانيم. چه بايد كرد؟ حاال كه من  اجتماعي داشته باشند، پيروز ميدان باشند، اما من يا ما نمي
كـرد.    آن را خوار و تحقيرفقيت بايد توانم ديگري نيز نبايد موفق باشد يا درصورت مو نمي

شـود كـه     واسطة خاسـتگاهش عمـدتاً بـه كسـاني منحصـر مـي        توزي دقيقاً به  بنابراين، كين
زخمـي   چـون  هـم انـد و سـلطه و اقتـدار      سـلطه    خـدمت و تحـت     حاضر مجبور به درحال

به  تر بيشهاي انتقام   ، هرچه تكانهديگر عبارت بهآكند.   بيهوده مي ةكينخاطرشان را از نفرت و 
ها ميل كننـد    هاي نامعيني از ابژه  گروه جانب به تر بيشجويي واقعي درآيند، هرچه   قالب كينه

اي   واسـطة انتقـام از ابـژه     به تر كم هرچهكه ناكافي است يك ويژگي مشترك داشته باشند و 
 ).43- 42شود (همان:   توزي منجر مي  به كين تر بيشخاص ارضا گردند، 

پرداختــه و » اخالقــي   تــوزي و داوري ارزش  كــين«نويســنده در فصــل دوم كتــاب بــه 
يـك اخـالق    فقـط  نـه و » اخـالق «است تشخيص اين واقعيت كه در جهان چنـدين    معتقد
نتايج علم اخالق مدرن است. شايد كساني گمان كنند كه ايـن   ترين مهماست، يكي از   بوده

رسوم و ريخي آداباصطالح نسبيت تا بهة آگاهي از آن انداز بهاي نيست و قدمتي   كشف تازه
تمام است. نويسـنده بـر ايـن بـاور اسـت كـه هـواداران         و تاماين خطايي  ،دارد. از نظر شلر

ــ دقيقـاً همـان      ...و ،هاي مدرني چون كنت، ميل، اسپنسر  ـ پوزيتويست  اخالقيگرايي   نسبي
اند كه  داده  گرايان صرفاً نشان  اند. نسبي  كرده اند كه بيش از همه كل مسئله را سوءتعبير  كساني
 يارتقـا «، »رفاه بشر«براي رسيدن به  امااند،   هاي متفاوتي از عمل سودمند انگاشته شده  شيوه

خير است ترين   گبزرگرا   ، يا هرچيز ديگري بنابه داوري خود فيلسوف نسبي»سطح زندگي
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گوييم چندين اخالق وجـود   مي  ند. وقتيا متكيا به سطح دانش و تمدن ه  و البته اين تفاوت
هـم كـامالً     ها تغيير كـرده، آن   دارد، منظورمان اين است كه قواعد ارجحيت ميان خود ارزش

نظامي » اخالق«داده در شرايط بيروني زندگي. از نظر شلر هر نوع  رويتغييرات  همةجدا از 
كـه بايـد در پـس    » م اخالقـي قـوا «نـوعي   سـت؛ ها ميان خود ارزش ارجحيتاز اولويت يا 

و يك عصر كشف شود. خود اين نظام ممكن اسـت   تهاي انضمامي يك مل  گذاري ارزش
ها با شرايط   ها و داوري  رشد عمل  ري را از سر بگذراند كه هيچ ربطي به سازگاري روبهوتط

را » اخـالق «توزي زماني است كه بتوانـد كـل     متغير ندارد. او معتقد است اوج موفقيت كين
بنمايـد. او  » خيـر «بود » شر«چه  آن چنان تحريف كند كه آنرا  ارجحيتتعيين كند و قواعد 

گيـري    شـكل  برتوزي   اثرگذاري عظيم كين ةمشاهدگويد اگر به تاريخ اروپا نظر كنيم، از   مي
گيـري    تـوزي در شـكل    هاي اخالقي حيرت خواهيم كرد. رسالت ما تعيين نقـش كـين    نظام

 ديگـر اسـت. در    گيري اخـالق بـورژوايي مـدرن ازسـوي      سو و شكل  حي ازيكاخالق مسي
شلر بر اين باور است كه  .شود  از ديدگاه نيچه جدا مي تست كه ديدگاه شلر باصراحجا اين

توزانـه    هاي كـين   است تحريف شوند و به قالب ارزش  سادگي ممكن  هاي مسيحي به  ارزش
اصـلي اخـالق مسـيحي در خـاك      ةهسـت انـد.    درك شده درآيند و غالباً نيز در همين قالب

، شلر معتقد است كه هستة اخالقي بورژوايي، كـه پـس از     چنين همتوزي نباليده است.   كين
تدريج جاي اخالق مسيحي را گرفـت و در انقـالب فرانسـه بـه اوج خـود        به سيزدهمقرن 

تـوزي بـه     اجتماعي مدرن، كـين ديگر، در تكاپوي  عبارت بهتوزي دارد.   رسيد، ريشه در كين
افزون اخـالق مسـتقر را تغييـر داده اسـت       طور دم  شده و به  كننده بدل  يكي از عوامل تعيين

 ).80- 77: همان(

كردن عشق يوناني، عشق مسـيحي، عشـق     شلر در فصول سوم و چهارم كتاب به مطرح
 ةپديـد ر نظر يونانيان كل پرداخته است. او معتقد است دها  آن ةو مقايس ،مدرن ةبشردوستان

اسـت. عشـق شـكلي از ميـل و نيـاز اسـت كـه بـا          )senses( ها  حسمتعلق به قلمرو  عشق
سـاز    طبيعـي بيـنش بـه غايـت مسـئله      آمد پيترين نوع وجود بيگانه است. اين ديدگاه  كامل

كنـد كـه     انيت تقسيم ميسباستان است كه سرشت بشري را به دو بخش عقل و ح  يونانيان
بـاوران    و اخـالق  ،گرفتـه. فالسـفه، شـعرا     دهنده است و بخش ديگر شكل  خش شكليك ب

اند كه عشق چيـزي نيسـت جـز جـد و جهـد و اشـتياق         عقيده  باره هم  باستان همگي دراين
گفتـة   بـه يـا   ،سـوي دانـايي    يافته، ناداني بـه   سوي شكل  نيافته به  سوي واالتر، شكل تر به  پست

اگـر در زمـرة   «گويـد:    باره مي  ميان فقر و غناست. افالطون دراين حد واسطعشق  افالطون
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نـام نيـاز و    بـه وجـود چيـزي    تـرين شـكل    زيـرا كامـل   ،شـدم   عاشـق نمـي   ،بـودم   خدايان
نـد و  ود كه نيروهاي عشق در عالم محدودباور بر اين ب ،در عهد باستان». شناسد نمي  اشتياق
هركس بايد براساس ارزشش عشـق ورزيـد. در      بايد مقتصدانه مصرف شوند و به ،رو ازاين

 مرتبـة عشق عنصري از اضطراب در كـار اسـت. واالتبـاران از سـقوط بـه       ،مفهوم باستاني
ديگر، در  عبارت ترسند كه مبادا آلوده شوند و از پا درآيند. به  ميها  آن فروپايگان ترس دارند،

است؛ حد اعالي اين تصور خداوند تر و واالتر   تصور يوناني از عشق، معشوق همواره كامل
كه جهان را مجـذوب خـود كـرده اسـت.        مثابة وجودي  عنوان واالترين معشوق است؛ به  به
تر   دهند كه در آن پست  اي را تشكيل مي  موجودات زنجيره همةطور كلي در تصور يوناني   به

به خداونـد، كـه     سيدنتا ر فرايندكوشد به آن برسد. اين   مجذوب باالتر است و همواره مي
). از نظر 84- 82: همانهاست، ادامه دارد (  ورزي  عشق همةورزد، اما مصداق   خود عشق نمي

رود،   طبيعي فراتر مـي  ةحوزشلر، عشق مسيحي نوعي رويكرد روحي يا معنوي است كه از 
ن نفـرت  نشيند (غرايزي چو  ميها  آن جايو بر ،آيد  بر سازوكار رواني غرايز طبيعي فائق مي

 درتواند آدمي را   مثل و قصاص). عشق مسيحي مي  به مقابلهو ميل به  ،جويي  از دشمنان، انتقام
نوعي واژگوني در حركت عشق  ،تي سراپا جديد از حيات قرار دهد. در ديدگاه مسيحيحال

دهد و عشق در زمرة اعمـال غيرحسـاني و غيرشـهواني اسـت. در عشـق مسـيحي         رخ مي
 دربرابـر بيمـاران، اغنيـا    دربرابرفرومايگان، تندرستان  دربرابرناني واالتران برخالف عشق يو

وضوح در جايگاهي باالتر از   اخالق مسيحي، عشق به در حوزةآورند.   و... سر فرود مي ،فقرا
 آورد. مـردم   عشقي كه بيش از هر عقلي سعادت و رسـتگاري مـي   ؛نشيند  قلمرو عقالني مي

چيزي از دست دهد يـا بـه وااليـي     كار   ندارد كه با اين  ستان باكيمسيحي برخالف مردم با
كند كه از طريق خاكساري،   خويش لطمه بزند. او براساس اين اعتقاد عمدتاً زاهدانه عمل مي

گردد. تغيير   رسد و با خدا برابر مي  و انكار نفس به خير برين مي ،از طريق اين خوارشمردن
ايـن واژگـوني در حركـت     آمد پياو با بشر و جهان نه علت بل  بنيادين ةرابطمفهوم خدا و 
عشق مسيحي و اخالق مسيحي بين ديدگاه نيچه و شلر تفـاوت وجـود    دربارةعشق است. 

 تـرين   بـزرگ  از يكـى  كند. نيچـه   اخالق مسيحي را نقد ميدرمورد دارد و شلر ديدگاه نيچه 
 نظر از دانست.  مى يهود قوم توزي  كين از برآمده را مسيحى اخالق او است. مسيحيت منتقدان

 اسـت.  كـرده  تـن  بـر  عشـق  لبـاس  كه است اي  توزي  مسيحى كين هاي  داوري ارزش منبع او،
 سـرزنش  دارد، مـرگ  و زوال  بـه  معطوف اي  اراده او نظر  به كه رو  ازاين را مسيح نيچه چنين، هم
 را نيچـه  برداشت ضعف مسيح تشخصي و مسيحيت از تر  ژرف خوانشى با ليكن شلر كند.  مي
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 ريشـه  اخالق مسيحى نيچه، تصور برخالف شلر، نظر  از كند.  مي آشكار مسيح و از مسيحيت
تمـامي آزاد از   بـه عشق مسيحي  ريشةديگر،  بيان  به). 85: همانتوزي (  كين در نه ،دارد مهر در
اي كه با ايـن تصـور از     طفهسهولت با تظاهر به عا بهتواند   توزي مي  توزي است، اما كين  كين

عيب و   كار برد. اين تظاهر غالباً چنان بي  درجهت مقاصد خويش به آن راعشق متناظر است، 
ز دهـد، از  يـ توانـد عشـق واقعـي را تمي     ترين ناظر نيز ديگر نمي  نقص است كه حتي تيزبين

  ).87كند (همان:   جاي عشق جا مي  اي كه خود را به  توزي  كين
 ايـن تصـوير،   در اسـت.  شـده  زبـر   و  زير عشق تصوير مسيحى ديدگاه در كه ينخالصه ا

 مقـام  به براي رسيدن تالش در كه نيميب  نمي را ها  انسان از اي  دسته ديگر باستان، عهد برخالف
 نگرد  مى كسانى   به به عقب كس هر عشق، از مسيحى تصوير در گيرند.  مي سبقت هم از خدايى

 شود،  شبيه خدا به ايشان به كردن خدمت و كردن كمك با كوشد  مى و اند  مانده دورتر خدا از كه
اسـت   خداونـد  ذات همـان  فروتنـى  و كردن خدمت و ورزيدن عشق به عظيم اشتياق اين زيرا

 ).89(همان: 

مدرن پرداخته و معتقد است كـه   ةبشردوستانتوزي و عشق   شلر در فصل چهارم به كين
شناختي و تاريخي متفاوتي با عشق مسـيحي دارد و   خاستگاه روانمدرن  ةبشردوستانعشق 

عشـق بـه    ،تـر   تـر و نـرم    بياني منعطـف  بهيا  ،عبارت است از بشردوستي، عشق به نوع بشر
 تـوزي   واقعـي كـين   ريشـة نيچه و شلر معتقدند كه اين نوع عشق . تك اعضاي نژاد بشر  تك

ست كه به عشـق الهـي و درنتيجـه بـه     است. بشردوستي مدرن مفهومي جدلي و اعتراضي ا
 ةهمسـاي و عشـق بـه    ،يگانگي و هماهنگي عشق الهي در مسيحيت، به عشق بـه خويشـتن  

كند. عشق نبايد به ذات الهي بشر، بلكه   اعتراض مي ،است انجيلكه باالترين فرمان  ،خويش
رويـي  مثابـة بشـر معطـوف باشـد. عشـق بشردوسـتانه از آغـاز ني         خود بشر بـه  فقط بايد به

مراتـب فئـودالي و آريسـتوكراتيك،      كـردن سلسـله    كه خواهـان منحـل   است طلبانه  مساوات
رهبـاني   ةفايـد   بيپايه و   بي هايدستورلغو  و صور بندگي و انقياد شخصي، همةكردن   منحل

سوية   ها، بلكه به وجه عيني آن  فقط به  است. تفاوت ميان عشق مسيحي و بشردوستي مدرن نه
گردد. عشق مسيحي ذاتاً يك عمل و تكاپوي   ورزي نيز برمي  عشق فرايندو يا ذهني سوبژكتي

مستقل از بدن و حواس ماست. عشـق   ،هاي تفكر  ها و قانون  عمل چون همروحي است كه 
سرايت روانـي   ةواسط به اول ةوهلاحساس منفعالنه كه در  ؛است  يك احساس بشردوستانه
هاي   با حس و كنيم  كه تجلي بروني درد و لذت را ادراك ميشود، همان هنگام  مي  برانگيخته
بل  ،ديگر، ما نه از سر همدردي با خود رنج شخصي ديگر بيان بهشويم.   مواجه مييند آ خوش

 ).119: همانكشيم (  مان از درد او رنج مي  با ادراك حسي
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 متفـاوت بـا  حقيقتـاً   ،گذاري عشق كلي به نـوع بشـر مبنـايي دارد    كه ارزش خالصه اين
تواند در رستگاري جـان عاشـق     ارزش عشق نه مي. گذاري عشق در اخالق مسيحي ارزش
ران عضوي از ملكوت خدا نهفته باشد، نه در كمكي كه متعاقبـاً بـه رسـتگاري ديگـ     درمقام
  رفاه همگاني جاي دارد.  برد پيش دركند، بلكه   مي  كمك

هـاي ارزشـي در     ر تغييـر جهـت  تـوزي و ديگـ    كـين «نويسنده در فصل آخر كتـاب بـه   
پرداخته است. شلر در اين فصـل بـه سـه موضـوع ارزش امـور اكتسـابي و       » مدرن  اخالق

  ايده بر ارزش زندگي پرداخته است.و برترشماري ارزش ف ،ها  كردن ارزش  تحصيلي، ذهني
هـا،    از نظر شلر ارزش اخالقـي فقـط بـه آن كيفيـت     ارزش امور اكتسابي و تحصيلي:

كسـب كـرده    ها را آن كه فرد با توان و زحمت خودش متعلق است و ساير اموري ،ها  كنش
اي داراي ارزش اخالقـي در كـار     اصيل ويژه» خو و طبع«نوع    است. طبق اين ديدگاه، هيچ

در تقابـل بـا   » مواهـب طبيعـي  «منزلـة    را بـه ها  اين ـ  فيلسوفي چون كانت رخالفب ـ   نيست
» مواهب فيض«دهد. اثري هم از مصاديق مشخص   قي قرار ميهاي داراي ارزش اخال  كيفيت

تـر از شـخص ديگـر بنشـانند نيسـت.      توانند يك شخص را بر  كه مي» معنوي  هاي جذبه«و 
 ايي و نـه هـيچ معنـاي   ـ كليس  مسيحيمعناي   ـ به  موروثينه گناهي  ،خيري موروثي است  نه

» گنـاه مـوروثي  «و » خيـر مـوروثي  «ه گـا  آن فوق را بپذيريم، ةشد تعيينهاي   ديگر! اگر شرط
 ؛نداشت  گذاري اي با اين ارزش  كدام ميانه  ند. عهد باستان و مسيحيت هيچا تناقض در عبارت

بـا   ،هاي دروني با عالم كه ارزش اخالقي و معناي زندگي را از همة ارتباطي ا  گذاري ارزش
فقط بر  و فقط آن راخواهد   مي گسالند و  خدا مي با و حتي ،شناختي، با تاريخ  خاستگاه زيست

  ).144: همانتوان انفرادي و محدود فرد بنا سازد (
هــا در ايــن فــرض   ارزش دربــابهــاي مــدرن   نظريــه همــة هــا:  كــردن ارزش  ذهنــي

طور خاص چيـزي بـيش از     هاي اخالقي به  طور كلي و ارزش  ها به  دارند كه ارزش  نظر اتفاق
ستند كه هيچ معنا و وجـود مسـتقلي ندارنـد. برطبـق ايـن      هاي ذهني در ذهن بشر ني  پديده

 :هاي ما. شـلر معتقـد اسـت     ها و احساس  مگر فرافكني ميل ،ها چيزي نيستند  ديدگاه، ارزش
). 151(همـان:  » از آن بيـزاريم بـد اسـت   چـه   آن ورزيم خـوب اسـت،    چه بدان ميل مي آن«

  .شود  عاري از ارزش انگاشته مي منهاي اميال و عواطف بشري، كامالً ،نفسه  واقعيت في
توزانـة بردگـان در     شـورش كـين   ةعمـد تجلـي   برترشماري ارزش فايده بر زنـدگي: 

هـا را    هاي مـادي (كـه همـة ارزش     مدرن اين واقعيت است كه خود باالترين ارزش  اخالق
 ةحرفو  ،قه، كاررا مطابق با طبها  آن هايي كه بايد  انسان فقط نهـ و   )تقليل دادها  آن توان به مي
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را ها  آن جايگاه حقيقي فقط نهگيرند كه   ـ در يك نظام مراتبي جاي مي  بخشيدخويش تحقق 
). 156 همـان: (د كنـ  ميمعكوس  آن رادهد، بلكه عمالً   ها نشان نمي  مراتب ارزش سلسلهدر 

كـه   يمما با دو نوع ارزش مـواجه  ،هاي اساسي  ارزش درميانگويد كه   شلر در اين فصل مي
اسـت كـه ارزش دوم بـر      بـديهي ». ارزش زندگي«و » زش فايدهار«اي متوسط دارند:   مرتبه

ارزش  دربرابــر» بقــا«تــوان از ارزش   مــي ،  چنــين هــمارزش اول ارجحيــت و برتــري دارد. 
» انـدام «ارزش  دربرابـر » برابر«، يا ارزش »فتح«ارزش  دربرابر» سازگاري«، ارزش »گسترش«

ـ       درادامه توضيح ميسخن گفت. نويسنده  يندهد كه ايـن اولويـت را سرشـت هـر ارزش تع 
ها  آن معنا كه   بدين ؛شوند  مي  هاي سري دوم بنا  ارزش ةهاي سري اول برپاي  بخشد. ارزش  مي

حـدي موجـود باشـند    هـاي ديگـر تا    تـوان تجربـه كـرد كـه ارزش      را فقط به شـرطي مـي  
  ).157  (همان:

  
  مان باشيم؟توزي در ا چگونه از كين 2.2

 ،ديـدگاه نيچـه   از هم از ديدگاه ماكس شلر و هـم ، يعني توان از دو ديدگاه  به اين سؤال مي
  پاسخ داد.

بايد از قياس و رقابت بـا ديگـري بپرهيـزيم و بـه يـك مـا بينديشـيم كـه          ،از نظر شلر
 ،لـت در اين حا كند.  مرز تصوير مي و حد  بيبستگي عمومي بشر را با عنايت به يك عشق  هم
و شـخص را درك كنـيم و    ،هـاي مربـوط بـه هـر عمـل، شـيء        سو ارزش  توانيم ازيك  مي

ها  آن ديگران و نه درمقابل مند در كنار عنوان موجودي ارزش بهجايگاه خود را  ،ديگر ازسوي
   .شناسايي قرار دهيممورد

نـه واكنشـي در عمـل    كنشـي و   صـورت  بـه هـاي خـود را     از ديدگاه نيچه، بايد ارزش
چيـزي نيسـت جـز نفـي      درواقـع كـه   ،كنيم. به اعتقاد او ما بايـد از اخـالق بردگـان     ثباتا

و حسـادت   ،كينـه  ،تنها نبايد خشـم  نهبراين،   جد خودداري كنيم. عالوه به ،هاي اربابان ارزش
صورت بـه وارونگـي ارزشـي در وضـعيت      ديگران سركوب كنيم كه دراين درقبالخود را 

تغييـر وضـعيت    جهـت (زندگي) دربلكه بايد از اين انرژي حياتي  ،دشو  توزانه منجر مي  كين
  عيني خود و بهبود جايگاه اجتماعي استفاده كنيم.

كاركرد آن است.  ةنحو ازتوزي آگاهي   ماندن از خطر كين  راه براي درامان ترين مهمشايد 
 به احساساتدرغلطيدن  ها و كمبودهايي داريم كه ما را مستعد  بدون شك همگي ما كاستي
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ي كه به فرايند ازبا آگاهي  ،حال  اين باكند.   توزانه مي  وضعيت كين درنهايتتأثرات منفي و  و
تك ادعاهاي   پس با نگاهي موشكافانه و منتقدانه تك اين از ،شود  مي منجر توزانه  وضعيت كين

تـوان    عـاً نمـي  دهـيم. قط   مـي   زبيني قراربامورد برتري خود درمقابل ديگراندرمورد خود را 
و  ،توزي در زندگي فردي، اجتمـاعي   هاي كين  شبه ره صدساله را پيمود و بر تمام جلوه يك

هايي   است؛ يعني يافتن نمونه  ترديد شروع كار از خُردترين سطح  حتي ملي غلبه كرد، اما بي
خود بيگانه هاي   ها و داشته  دهد چگونه از خواسته  تك ما كه نشان مي  تك ةروزمردر زندگي 

  دهيم.  تحقير و توهين قرار ميمورد ايم و ديگران را  شده
  
  كتاب )صوري(بررسي شكلي . 3

صفحه گردآوري شده است. طـرح   226ر ) اثري است در قطع رقعي كه دتوزي  كينكتاب (
قول معروف چنگـي    نخستين برخورد با كتاب چندان جذاب نيست و به درمقامجلد كتاب 
تـوان گفـت     و ارتباط و هماهنگي الزم را با محتواي كتاب ندارد و دركل ميزند   به دل نمي

ي تـر  بيشطرح جلد اثر اصلي ارتباط و هماهنگي  كه  حالي دركار خاصي انجام نشده است، 
بايسـت مترجمـان و ناشـر بـه ايـن امـر توجـه          و مـي  رددابا مضـمون و محتـواي كتـاب    

بنفش است كـه   ةزمينعكسي از ماكس شلر با  شده ترجمهتصوير كتاب  .كردند مي  يتر بيش
وجـه   هيچ بهيان طرح جلد و موضوع كتاب ندارد يا ارتباط م ربطي آشكارا به محتواي كتاب
 ،شلر است  كتاب ماكسنويسندة ين امر است كه مضاعفي بر ا تأكيدمشخص نيست و صرفاً 

 تـر  بيشند كه ا ر خيابانوآمد د  رفت درحالهاي   تصوير روي جلد متن اصلي آدم كه  حالي در
با محتواي كتاب سازگار است. در قسمت معرفي مشخصات كتاب يكي از نقـاط ضـف را   

 ترجمـة مشخصـات    اب به زبان آلماني دانسـت و آوردن توان ذكرنكردن تاريخ انتشار كت  مي
هـا    برخي قسـمت ز نقاط مثبت است. از لحاظ نگارشي انگليسي كتاب و ذكر تاريخ انتشار ا

 صـفحة ، يـا  »محتياط« اشتباه بهكتاب محتاط  39 صفحةو هم غلط تايپي ( است مفهومهم نا
در كـل   »تامـل و مسـاله    ،تأكيـد «نوشته شده است،  »ميلبه«صورت   ميل به چسبيده و به 41

و  ااساسـ «   ،چنـين  هـم  .نوشته شوند »و مسئله ،، تأملتأكيد« صورت بهو بايد  اند كتاب اشتباه
نوشـته   »و عميقـاً  اساسـاً «صورت  تاب اشتباه نوشته شده است و بايد بهنيز در كل ك »اعميق

ها در متن كه نيازمند توجـه بـه ايـن مـوارد در       فاصله  نكردن نيم  رعايت   ،چنين هم .شوند و...
در متون علمي از لحاظ نگارشـي درسـت   » باشد مي«هاي بعدي است. استفاده از فعل   چاپ
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» ، و«دفعات متعدد در مـتن از    به   ،چنين همكار رفته است.   ب بهنيست و بارها در كل اين كتا
امر رايج و متعـارف در زبـان   » و«زمان از ويرگول و حرف ربط  هم ةاستفاداستفاده شده كه 
نـامفهوم   »دلـي   كم« 39 صفحةنامفهوم است.  »اي وجودش  سويه« 12 ةصفحفارسي نيست. 

 نهاد پيشنامفهوم است و كينه  »كيني«كتاب  43 صفحةاست و بهتر است ترس ترجمه شود. 
آورده  »زادة وازني و ژارگون فلسـفي «مترجم اصطالحاتي مانند  95و  57شود. صفحات   مي

 واژة 110و  108صـفحات  انـد.   نشـده   نـد و روان ترجمـه  ا مفهوم و مـبهم ناها  اين است كه
شـود    مي نهاد پيشاست و است نامفهوم  immanentانگليسي  واژة ترجمةكه  »ماندگار درون«

انگليسـي   واژة ترجمةكه  »ساالري  بهين« واژةكتاب  113 صفحة .كار رود  ماندگار يا اصلي به
aristocracy شــود حكومــت اشــرافي يــا   مــي نهــاد پــيشچنــدان مناســب نيســت و  ،اســت

 فحةصـ برد، اسـتفاد شـود.     كار مي  هايش به  كه داريوش آشوري نيز در ترجمه ،ساالري  مهان
چندان مناسـب   ،است autochthonousانگليسي  واژة ترجمةكه  ،»خودزاي« واژةكتاب  113

عنـوان انگليسـي فصـل دوم       ،چنـين  همترجمه شود.  »خودروي«شود   مي نهاد پيشنيست و 
ressentiment and moral value judgement    داوري ارزشتـوزي و    است كـه مترجمـان كـين 

ارزش اخالقـي   »توزي و قضاوت (داوري)  كين«مناسب  ترجمةد كه ان  اخالقي ترجمه كرده
است و اشتباه مزبور در كل اين فصـل تكـرار شـده اسـت. يكـي از ايرادهـا آن اسـت كـه         

اند كه توضيحات مزبـور در   آورده  ها توضيحاتي را داخل كروشه  مترجمان در برخي قسمت
و  است كه اين توضيحات از مترجمان بودهاند   اي نداشته  نيز اشارهها  آن متن اصلي نيست و

اند. از مواردي ديگري كه در اين كتـاب باعـث آزار خواننـده      شدن متن آورده  روان منظور به
معـادل انگليسـي و فارسـي برخـي        چنـين  هـم نداشتن پـاورقي اسـامي خـاص و     ،شود  مي

   چنـين  همندن و سهولت در خوا منظور بهكه نياز است  است اصطالحات آلماني و فرانسوي
شود   مي نهاد پيش   ،چنين هم .در پاورقي آورده شودها  آن آگاهي از برخي اصطالحات معادل

شوند يا در پاورقي   لماني يا در داخل متن كتاب آوردههاي فرانسوي و آ  در كل كتاب معادل
داخـل مـتن   در  »سـاماني قلبـي    بي«كتاب معادل فرانسوي  پانزده ةصفحدر  ،عنوان نمونه  (به
كتـاب     ،چنـين  همدر پاورقي آورده شده است).  »عاشقيسامانة «ولي معادل فرانسوي  ،آمده

ي توجـه  نهـاد  پيشهاي بعدي به موارد   شود در چاپ  مي نهاد پيشكه  داردنفهرست واژگان 
هـا در انتهـاي كتـاب اسـت كـه        هاي مثبت كتاب داشـتن بخـش يادداشـت     شود. از ويژگي

فهـم بهتـر مطالـب ارائـه        چنـين  هـم محتواي كتاب و  دربارةي به خواننده رت بيشاطالعات 
فصل در انتهاي   هاي هر  خواننده يادداشت رسي دستدهد، اگرچه بهتر بود براي سهولت   مي
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اسـامي در انتهـاي كتـاب از     نمايـة موضوعي و  نمايةداشتن    ،چنين هم .آمد  فصل مربوط مي
جـا آورده شـده    موضوعي و اسامي يك نمايةمتن انگليسي  نقاط مثبت كتاب است، البته در

كه از مزاياي مـتن   است صورت جداگانه آورده شده  ولي در متن فارسي اين موارد به ،است
  شود.  فارسي محسوب مي

  
  بررسي محتوايي كتاب. 4

كند. در فهرست كتـاب    فهرست كتاب شمايي كلي از ساختار كتاب به خواننده منتقل مي
وجود دارد كه در متن فارسـي ايـن عنـوان در     prefatory remarksخشي با عنوان اصلي ب

كه  دارد و مقدمهفهرست نيست، اما در داخل متن توضيحاتش آمده است. كتاب حاضر د
 است دوم توسط خود نويسنده نوشته شده مقدمةاول توسط مانفرد اس. فرينگز و  مقدمة

و هدف نويسـنده را   اند توزي پرداخته  معرفي كين   هروشني ب  خوبي و به  و هر دو مقدمه به
رونـد و نويسـنده     پي و سازوار پيش مي  در  كنند. فصول كتاب پي  از نگارش كتاب بيان مي

 تـر  بـيش كند و در جاهايي كه بـه توضـيح     و هماهنگ مباحث را مطرح ميمنسجم بسيار 
 تـورات و  انجيلهايي از   ف يا روايتهاي نويسندگان معرو  هايي از داستان  مثال ،باشد نياز
موارد مزبور دليـل بـر قـدرت     همةآورد كه   نيچه مي اخالق تبارشناسيكتاب    چنين همو 

اين كتـاب بـه زبـان آلمـاني      ،مقاله نيز آمده مقدمةكه در   طوري  بيان نويسنده است. همان
ـ نسخة نوشته شده و بعدها به انگليسي ترجمه شده و  ي ترجمـه شـده   ه فارسـ انگليسي ب

تـوان    هايي صورت گرفتـه اسـت. مـي     وتعديل  جرح ،رود در اين ميان  مي  است كه احتمال
خصـوص    بـه  ،هـا   بودن برخي قسـمت   نامفهوم   چنين همگفت دليل سنگيني متن فارسي و 

 ،تـورات و  انجيـل هاي   نيچه آمده يا نقل قول اخالق تبارشناسيهايي كه از كتاب   قول  نقل
از  تبارشناسي اخـالق هاي كتاب   قول  نقل ترجمةر همين امر است و بهتر بود براي خاط  به

 ترجمـة    ،چنـين  همدادند.   ميارجاع كردند و به ايشان   داريوش آشوري استفاده مي ترجمة
دهـد كـه مترجمـان همـاهنگي و       نشـان مـي   ها كتاب توسط دو مترجم در بعضي قسمت

ام در ها باعث گسيختگي و ابه  ه اين امر در برخي قسمتهاي الزم را نداشتند ك  فكري هم
اند كه كدام بخش را چه كسي ترجمه   نكرده  مشخص   ، مترجمانچنين هم .متن شده است

صـورت    اي كوتـاه يـا بـه     بهتر بود مترجمان به اين موضوع بـا آوردن مقدمـه  . كرده است
  كردند.  پاورقي مشخص مي
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  گيري نتيجه. 5
توان اظهار داشت آن است كه كتاب حاضر از جهات مختلف هم   ياني ميچه در سخن پا آن

ـ اجتمـاعي و هـم عمـوم مـردم اثـر مفيـد و         انسانيعلوم  ةحوزبراي عالمان و دانشجويان 
هاي اخير با عنـوان    و چاپ كتب و مقاالت متعدد در سال هترجم   ،چنين هماي است.   ارزنده

مندبودن ايـن امـر در جامعـة ايرانـي       اكي از مسئلهح »گري و پرخاش ،توزي  خشونت، كين«
پديدارشناسـان، روش   متفـاوت بـا  است. ماكس شلر از پديدارشناسان قرن بيستم است كه 

ويژه اخـالق    هاي ديگر به  در حوزه و محض گسترش داده ةفلسفپديدارشناسي را از حوزة 
گـذر   يدن بـه ذوات اشـيا از ره  كه رس ،. او توانست با استفاده از اين روشه استكار گرفت به

و احتمال رهايي پيدا  ،گرايي ازجمله امكان، تغيير  توصيف پديدارها بود، از مشكالت تجربه
 ةشناسـان   جامعـه گرايي كانت نشود. رويكرد پديدارشناسانه و   ملزم به پذيرش صورت ند وك

مبهم  ترجمة. البته دهد  ي به كتاب ميتر بيشتأمل است و جذابيت  قابلشلر در كتاب مذكور 
شود كه خواننده دچار گيجي و ابهام شـود    هاي كتاب باعث مي  و ضعيف در برخي قسمت

اشر محترم به ايـن امـر توجـه    هاي بعدي كتاب هم مترجمان و هم ن  كه الزم است در چاپ
كردن ديدگاه   بر مطرح  عالوه ،و بازخواني مجددي صورت بگيرد. نويسنده در اين كتابكنند 

نوعي درس زندگي هم  بهو نفرت،  ،توزي، عشق  كين دربارةشناسانه   ديدارشناسانه و جامعهپ
 شـلر  اسـت.  بـاطراوت  و ،دهنده  تكان ژرف، نيچه هاي  ديدگاه بر شلر دهد. نقد  به خواننده مي

حال،  ناي با دهد.  مى نشان را او خوانش ضعف و شود  مواجه مي نيچه با اي  توزي  هيچ كين بدون
 و تبـار  مسـيحيت  از نيچـه  بسيار عميق گاهي نقد و جانبه  همه ةحمل اين كه داشت توجه بايد

 ةحملـ گمان اگر   بى كند.  مى باز مسيحيت از شلر دفاع براي را راه كه است اخالقى هاي  ارزش
بـود.   نمـى   و بديع شلر نيـز  برداشت ژرف همه اين از خبري نبود، نيچه به مسيحيت پرواي  بى

توانيم بـاهم   مي  خوبي بيان كرده است كه ما  ماكس شلر در كتاب مزبور بهكه  اين رسخن آخ
  ديگر را نيز دوست داشته باشيم. اما هم ،اختالف داشته باشيم
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