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  مقدمه
 كـه  اليحـ  در .اسـت  مابعدالطبيعـه  اربـاب  واپـسين  او اسـت؛  گفته نيچه مورد در» هايدگر«

 دربـاره  مهمـي  و جالـب  نظريات وي و بود نيچه اصلي هاي طرح از يكي مابعدالطبيعه تخريب
 او انديشه ويژگي ترين مهم و است كرده ارائه اخالق مبحث ويژه به فلسفي، اساسي هاي پرسش
       گرچــه داننــد، مـي  ســتيز اخـالق  همــه از بــيش را او اسـت،  آن شــكن سـنت  و انتقــادي وجـه 

  Perspectivismيعنـي  او انـدازباوري  چـشم  نظريـه  از بخـشي  بايـد  حتمـاً  را او تيزيساخالق
 كه گفتماني تغيير. است نوزدهم قرن فلسفه در گفتماني تغيير ايجاد» نيچه «مهم كار اما. دانست

 معرفت از اراده شوپنهاور، فلسفه در. است» شوپنهاور «اراده فلسفه از گرفته وام زيادي مقدار به
 داده روي نـوزدهم  قـرن  فلـسفه  عـصر  در كه است تغييري ترين توجه قابل اين و است، رباالت

 را تغييـر  ايـن  خـاص  شـكل  اما بودند كرده فراهم را زمينه تاحدودي» كانت «و» روسو«. است
 ديگري روايت واقع در شوپنهاور دستگاه. رساند اعال حد به را آن نيچه و كرد اعالم شوپنهاور

 مـورد  را كانـت  انتقـاد  رسـاله  از هايي جنبه تنها روايت اين منتها كانت، گاهدست همان از است
 شيء از را خود هگل. دارد تفاوت كامالً است» هگل «تأكيد مورد آنچه با كه دهد مي قرار تأكيد

 امـا . داد اساسـي  مقـام  مابعـدالطبيعي  لحـاظ  از معرفـت  به ترتيب بدين و كرد خالص نفسه في
 آنچـه  كـه  بود معتقد وي ساخت، يكي اراده با را آن ولي كرد حفظ را هنفس في شيء شوپنهاور

 از را اراده مفهـوم  ايـن  نيچه. است من اراده واقع در شود مي ظاهر من جسم عنوان به ادراك بر
 سـان  بـدين  و داد قـرار  روشـنگري  عصر استعاليي معرفت گزين جاي را آن و گرفت شوپنهاور

 از نيچـه  جهات بسياري از اما. بخشيد قوام را خودش  Philosophy of Willهمان يا اراده فلسفه
 قدرت بر كه او مابعدالطبيعه با بود نفس انكار بر داير كه شوپنهاور اخالق. است برتر شوپنهاور

 در چـه  و اخـالق  در چـه  نيچـه  فلـسفه  در امـا  باشـد،  مـي  ناهماهنگ است استوار اراده مطلق
 يــا بودشناســي در جديــدي نظريــه هــيچ نيچــه بنــابراين د،دار عــالي مقــام اراده مابعدالطبيعــه

  .است اراده بر تأكيد و اخالق حيث از اول درجه در اش اهميت و نكرد، اختراع شناسي معرفت
 از او تحـسين  در بايـد  را) روشـنگري  عصر در (اراده و خود از جديد تلقي به نيچه حمله

 چيـز  هـر  از بـيش  كودكي از و بود ديده يمتعل شناسي زبان رشته در او. نگريست قديم يونانيان
 واقـع  در و ناميـد  مـي  بندگي اخالق و َگّله كه آنچه از او. كرد مي تحسين را هومر آثار قهرمانان



  

 57 بازانديشي فلسفه اراده نيچه در چالش با حقيقت فرهنگ مدرن                                                   

 بـا  بـود  روشـنگري  عـصر  مطلـق  حقيقت ايده و مسيحي گرايانه شكلهم تفكر همان منظورش
 غايـت : نوشـت  چنـين  اش ندگينويس اوليه دوران به متعلق اثري در او. گفت مي سخن خواري
 او. دارد قرار آن هاي نمونه برترين در فقط بلكه باشد داشته قرار پايان در نيست ممكن انسانيت

 اصـل  را اَبرانـسان  است، نثر و شعر از اي آميزه كه اي پيامبرانه اثر زرتشت گفت چنين در حتي
 در روزي شـايد  انـسان  ابر اين و بود خواهد آرماني منزله به ما براي كه دهد مي قرار موضوعي

 مـسير،  ايـن  در گرچه. حيوان و اَبرانسان ميان بسته است بندي انسان: باشد ما گزين جاي تاريخ
 نگـر،  پـس  فيلسوفي نه او اما باشد بوده كهن بسيار كرد مي تحسين نيچه كه فضايلي و ها ارزش

. بـود  آن كـردن  تصفيه به معطوف عمدتاً گذشته به اش توجه و بود نگر پيش فيلسوفي اساساً كه
 دگرگـون  چنـان  را انـسان  روح مـسيحيت  ساله هزار دو تقريباً تاريخ كه بود آگاه امر اين از او

 موردنظر جنگاورانه فضايل نداشت، امكان هرگز بينانه غيردرون ذهنيت به بازگشت كه بود كرده
 از ترجيحاً او عالقه مورد نانقهرما و كارزار ميدان در تا داشت مصداق روح عرصه در بيشتر او

 بـه  معطـوف  اراده از نيچـه  كـه  هنگـامي . سياسي نظام رهبران تا بودند هنرمندان و نويسندگان
 هـاي  جان توانايي به را سخن اين باشيم آماده بايد ما گويد مي سخن آن خاص فلسفه و قدرت
  .خودكامگان قدرت به نه كنيم معنا بزرگ

 تعـاليم  از سـو  يك از او بود، پهلو دو كامالً نيز خدا مرگ و مسيحيت به نسبت نيچه نگرش
 را مسيح خود توانايي اما) اند زمين وارثان فروتنان (گفت مي سخن خواري با) مسيحيت (مسيح

 سرچـشمه  را» سـقراط  «اما. داشت را دوگانه نگرش همين نيز خدا مرگ به نسبت او. ستود مي
. بـود  او نفـرت  مايه قدر آن غربي دين و فلسفه در كه شمرد مي اخروي ذهنيت و فلسفه واقعي

 ضد بر او نهايت در و. شد زندگي و واقعيات از گريز موجب عقل بر تأكيد با سقراط او نظر به
 بـسياري  سخنان هستند، يكسان و فطرت نيك ذاتاً انسان نوع كردند مي اعالم كه روسو و كانت
 شـده  سـعي  مقالـه  ايـن  در او آثار بررسي با و نيچه فلسفه كل گرفتن نظر در با بنابراين. گفت
 سقراط زمان از غربي اخالق نقد اش، اراده فلسفه بازنمايي در نيچه مهم كار دهيم نشان تا است
 و اراده بـه  بازگـشت  و عـام  عقيـدتي  ــ  فكـري  اصول و مطلق حقيقت هرگونه رد و سو بدين

 تـراژدي  پـذيرش  در تـوان  مـي  را اتحي در اراده برگزيدن اين اوج كه است انسان فرد توانايي
 او. فلـسفي  تحليـل  تا است شناختي زيبايي منظر از بيشتر مسائل اين همه به نيچه نگاه. دانست

 آرزوي در و تـازد  مـي  حـاكم  گرايـي  عقـل  و فلـسفه  بـه  ،تـراژدي  زايش خود كتاب اولين در
  .ديونيزوس و لونآپو يا زندگي و انديشه وحدت يعني. است سقراط از پيش دوران به بازگشت

 خـود  از پـس  انديشمندان و فيلسوفان بر نيچه اراده فلسفه تأثير به توجه با منتقدين امروزه
  فاشيـسم،  و نازيـسم  گيـري  شـكل  در متفكـران  موثرترين از يكي را او و اند نوشته كتاب صدها

 مـوارد  اين ههم به كه دانند ميو انديشه اشپنگلر     مدرنيسم پست و هرمنوتيك اگزيستانسياليسم،
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 اراده فلـسفي  نظرات مطالعه براي نكته دو چيز هر از پيش اما. است شده توجه حاضر مقاله در
 نثـري  او نثـر  كه چرا دارد وجود بسياري تناقضات نيچه آثار در كه آن اول است؛ ضروري نيچه

 دليل هب او آنكه ديگر و است استداللي ـ فلسفي مشخص هاي دستگاه و انسجام فاقد و شاعرانه
 تـا  بـود  درصدد مطلق حقيقت ايده و فراگير و كلي شناخت و معرفت يك به خود اعتقاد عدم
 شـناختي  كـه  يگانـه  شـناخت  يـك  نـه  آن حاصـل  يعني بنويسد؛ گونه همين به نيز را خود آثار

 واقعي معناي به كار حاصل در هم و نظر در هم عمل، در هم او. باشد اي انديشه هر با متناسب
 خـود  زرتـشت  گفـت  چنين كتاب مقدمه در رو همين از بسا چه و بود گرا مطلق ضد يك كلمه

  .كس هيچ و كس همه براي كتابي: است نوشته
  :دهيم نشان تا است بوده اين بر تالش مقاله اين در

  ستايد؟ مي را سقراط از پيش فلسفه خود، اراده فلسفه ارائه در نيچه چرا ـ اوالً
   و گيـرد  مـي  موضع خود زمان اروپايي فلسفه و مسيحيت شنگري،رو عصر عليه چرا ـ ثانياً

  داند؟ مي زندگي نيروهاي عنوان به دانش و اراده مقابل در را آنها            
  گزيند؟ برمي جايگزيني چه مسيحي اخالق و معرفت رد به پاسخ در ـ ثالثاً

  است؟ گذاشته برجاي خود از پس نامتفكر بر اثراتي چه ـ رابعاً
 اراده فلـسفه  در نيچـه  چـرا  «كه اصلي پرسش اين به پاسخ در مقاله اساسي فرضيه و فهد

» پردازد؟ مي خود از پيش) فلسفه (فيلسوفان ويژه به مدرن فرهنگ حقيقت و اخالق نقد به خود
 اصول چگونه كه كند ثابت بود درصدد مدرن فرهنگ و اخالق نقد طريق از نيچه «كه است آن

  .»شود مي زندگي تباهي نهايت در و انسان اراده تباهي موجب دو ناي جهانشمول و عام
 او انديشه سير شناخت براي نكته يك ذكر نيچه اراده فلسفه نظرات بررسي به ورود از قبل

 كتـاب  اول بخـش  در وي: شـود  مـي  دوره سه شامل نيچه فكري زندگي و آثار. است ضروري
 و شـير  شتر چگونه شود، مي شتر جان چگونه برد، مي نام دگرديسي سه از زرتشت گفت چنين

  .كودك شير، سرانجام چگونه
 بارها اين او اخالق، بار آموزش، بار مستقر، هاي ارزش بار برد، مي بار كه است حيواني شتر

 لگـد  بارهـا  بـر  شـكند،  مـي  را هـا  تنـديس  شير شود، مي شير به مبدل آنجا و برد مي بيابان در را
 كـودك  كـه  اسـت  آن شـير  سهم سرانجام كشد، مي نقد به را مستقر هاي ارزش همه و كوبد مي

 سـه  اين معناي نيچه نظر به. آفرينندگي نوين اصول و ها ارزش آفريدگار نو، آغازي يعني شود،
  ).37ـ39: الف 1362 نيچه، (اش زندگي هاي دوره همچنين و آثارش مراحل از است عبارت دگرديسي

  
  شناسا ذهن و گرايي عقل فلسفه، به حمله ـ1

 و تازد مي مدرن فرهنگ حاكم گرايي عقل و فلسفه به ،تراژدي زايش كتابش، اولين در نيچه
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 فرهنگ دستاورد ترين عالي گويد؛ مي كتاب اين در او. شمرد مي خوار را بورژوا طبقه ميانمايگي
 اي يـزه آم فرهنگ اين كه بود آن شود، دچار سقراطي باوري ملت فساد به كه آن از پيش يوناني،

 و شـادي  و بيخـودي  و وجد و باروري خداي ديونيزوس. بود آپولوني و ديونيزوسي عنصر از
 در تراژدي. زندگي به بيرون از و مجدد دادن شكل و سامان نظم، خداي آپولون و است، عيش
 عـصر  يونـان  نيچه. آيد مي وجود به يكديگر با بنيادي انگيزه دو اين پيوند محل در باستان يونان

 برتـرين  و شـمردند  نمـي  گنـاه  را زندگي داشتن دوست كه دوراني. ستايد مي را سقراط از شپي
 و انديـشه  وحدت كه كسي چون هم را سقراط از پيش فيلسوف او. دانستند مي شادي را ارزش

 در را زندگي هنرمند چون هم و گفت مي سخن شعر و گويي گزين با داشت، مي پاس را زندگي
 از و گـردد  بـاز  تراژدي به مجدداً است درصدد نيچه. داشت مي پاس ،يدبخش مي تجسم زيبايي

 موضـع  اسـت  سـاخته  بيخـودي  و وجد آفريننده عامل جايگزين را آپولوني نظم سقراط كه اين
 احـساس  از تهي و سرد هاي حسابگري برابر در تراژدي زمان آن از گويد مي و گيرد مي انتقادي

 برتـر  هـاي  ارزش نـام  بـه  او و شـود  مـي  آغـاز  قراطسـ  توسـط  انحطـاط  ايـن  نشيند، مي عقب
 جديـد  انواع پس اين از و كند مي محكوم و دهد مي قرار داوري مورد را زندگي اش خودساخته

 خـون  كـه  اعجـابي  شـوند،  مـي  تراژدي و اعجاب گزين يجا ،»افالطون «هاي مكالمه مانند ادبي
  ).ج 1377 نيچه،( هستند فرهنگي هر بخش حيات
 ايـن  توجيـه  و انـسان  هـاي  فرمـانبرداري  طـوالني  تـاريخ  را سقراط از پس لسفهف تاريخ او

 روح بـه  حملـه  مظهـر  را» بـيكن  «مثـال  عنـوان  بـه  و نامد مي فيلسوفان سوي از ها فرمانبرداري
 مـسئول  را هگـل  فلسفه، مفهوم ارزش پستي و تباهي مايه را» الك «و» هيوم «و» هابز «فلسفي،
  .نامد مي انگليسي شيوه به كردن نيكيمكا با جهان كردن احمقانه

 هـاي  پنداشـت  بـين  موجـود  تناقضات از ديالكتيك، روش با درصددند فالسفه گويد مي او
 در وحـدت  اين با او اما يابند، دست كلي مفهوم يك در حقيقت يا واحد نتيجه يك به مختلف

ــك ــوم ي ــي مفه ــخت كل ــت مخــالف س ــراژدي و اس ــر از ت ــين محــصول او نظ ــاوت هم  تف
  .هاست داشتپن

 مخالفت كالن هاي روايت با» ليوتار «نظر طبق كه ها مدرن پست چرا يابيم درمي كه اينجاست
  .)1381 ليوتار، ؛1381 حقيقي، ؛1378 دلوز،( نامند مي خود فكري پدر را نيچه ورزند، مي

 و برتر قدرت زندگي: گويد مي دانش، يا است برتر زندگي كه پرسش اين به پاسخ در نيچه
 عصر از اش اساسي ويژگي كه نوزدهم قرن فرهنگ كه معناست بدان اين و چراست، و چون يب

. اسـت  زندگي نيروهاي خواهي كين خطر در است، علم و دانش فرمانروايي بعد به روشنگري
  .)763ـ768 1380 :بومر،( روشنگري به نسبت ها رمانتيك واكنش همان ارائه واقع در

 يك تاريخچه عنوان با مرحله شش در را افالطون مكتب تاريخ بتان شامگاه كتاب در نيچه
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 سير در واقع در. رفت خواهد بين از چگونه سرانجام حقايق جهان گويد مي و كند مي بيان خطا
 استرن، ج؛ 1376 نيچه، (ديد توان مي را نيچه با مدرنيسم پست هاي شباهت بازهم مرحله، اين پاياني

  .)84ـ89 1373
 آن عـين  خـود  و اسـت،  يافتني دست پاكدامن و پارسا و فرزانه مرد براي حقايق جهان) 1
  .»حقيقتم عين خود افالطون، من،«: يعني است، يكي آن با و جهان

 وجـود  بـه  مثلي جهان هنوز كه اين و كند مي اشاره حقيقت شخصي ماهيت به نيچه واقع در
  .است نيامده
 پاكـدامن  و پارسـا  و فرزانـه  مـرد  به يول است، نيافتني دست ديگر اكنون حقايق جهان) 2
  .شود مي داده آن وعده

 معنـايي  كـه  نيـست  عـالمي  ديگـر  محسوس عالم و رفته بيرون جهان اين از حقيقت يعني
. اسـت  افالطون مكتب جهان بلكه نيست افالطون جهان و نيست شخصي حقيقت. باشد داشته

 ــ  فكري كالن هاي روايت بعد به مرحله اين از يعني مسيحيت، مثل ديگري مكتب هر جهان يا
  .گيرد مي شكل آسماني و اعتقادي الهي، انديشگي

 صـرف  امـا  دادنـي،  وعـده  و شدني اثبات نه و است يافتني دست نه ديگر حقايق جهان) 3
  .كند مي تكليف ايجاد و دهد مي تسلي آن انديشه

 تـا  واسـت    روشنگري عصر و بيكن آن سرچشمه كه علمي كليات و انتزاعات جهان يعني
  .دارد ادامه كانت
 شده نيافته دست چون و ايم، نيافته دست هرحال به است؟ نيافتني دست حقايق جهان آيا) 4
  .نيست تكليف موجد و رستگاركننده بنابراين است، ناشناخته است،

 گرايـي  قطعيـت  و پوزيتيويـسم  ،پـذيرد  نمـي  را متافيزيـك  كسي كه كانتي مابعد دوره يعني
  .است زورپر گرايانه شي

 بـراي  بنيـادي  حتـي  و آيـد  نمي كاري هيچ به كه است اي ايده ديگر اكنون حقايق جهان) 5
  .باطل و مردود و فايده بي اي ايده كند، نمي فراهم تكليف ايجاد

 و كننـد  ادراك كننـد  مي حس كه را آنچه توانند مي تنها آدميان نيچه، خود عصر همان يعني
  .گيرند گواه

 نمودهـا  جهان است؟ مانده برجاي جهاني چه ديگر اكنون ايم، برانداخته را حقايق جهان) 6
  .ايم برانداخته حقايق جهان با نيز را نمودها جهان! نه كه البته ظواهر؟ و

 غيرمحـسوس  و محـسوس  ميان تقابل. ريزد مي فرو) سوژه (نمود هم و) ابژه (بود هم يعني
 رود، مـي  تـضاد  اين فراسوي به و كند مي رد شر تقابل در را خير مفهوم خود نيچه و افتد، برمي

 آينـده  در زمـاني  بنـابراين . شـود  مـي  آغاز اَبرانسان دوران و شود مي وارد زرتشت زمان اين در
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  .است
 عقـل  و زنـدگي  ميـان  رابطـه  نيچه نظر از معرفت و دانش تاريخ مرحله آخرين به توجه با
 شوق فهمي كج: گويد مي او. است زيستيهم و تكميلي اي رابطه كه ضدي و تقابلي نه اي رابطه

 ميـان  روابـط  از نظـامي  تـا  است مستقل قوايي عقل انگار كه است اي گونه به عقل و) زندگي(
  .ندارد عقل از اي حصه و سهم شوقي هر گويي و آورد وجود به گوناگون اميال و عواطف

 دانـد  مي زيستيهم ينا جهت در كاميابي و تالش چنين از برجسته نمونه يك را» حافظ «او
 انـساني،  هـاي  شـادي  تـرين  برجـسته  و برتـرين : گويـد  مي قدرت به معطوف اراده كتاب در و

 يـك  گـاه  آن... رسـد  مـي  فـرا  افـراد  بنيـادترين  نيك و نادرترين براي تنها است، معقول كه چنان
 هيفرمانـد  و آزاد اراده قـدرت  تـرين  چـاالك  و نيروهـا  تـرين  گونـاگون  سرريزكننده سرشاري
 و آشنا حواس با اندازه همان به روح گاه آن برند، مي سر به دوستانه هم با انسان يك در سرورانه

 گرچـه  گوتـه  حتـي  گيريـد،  نظر در حافظ در را فرآيند اين روح، با حواس كه است، خودماني
  .)الف 1377 نيچه،( كنند مي تجربه خودشان در را جسم خداسازي از نوعي آنان... تر ضعيف بس

  
  اخالق نقد ـ2

 روش از و كنـد،  مـي  تبـديل  اخالقـي  اي مـسئله  به شناسي شناخت در را اي مسئله هر نيچه
  .دهد مي قرار كنكاش مورد را آنها و برد مي پي اخالقي هاي ارزش تبار به تبارشناسي

: اسـت  كـرده  كـشف  اخـالق  از بنيـادين  دوگونـه  گويد مي بد و نيك فراسوي كتاب در او
 را دو اين عناصر و اند درآميخته باهم دو اين برتر تمدن هر در. بندگان اخالق و سروران اخالق

 در و پست و واال با است برابر بد و نيك سروران اخالق در. يافت توان مي انسان يك در حتي
 چـون  صفاتي بندگان اخالق در اما كردارها، بر نه زنند مي آدميان بر را اخالقي هاي برچسب آن

. شمارند مي بد و خطرناك را قوي مردمان و نهند مي ارج را ترحم و فروتني اني،مهرب همدردي،
 امـا  آفرينـد،  مـي  خـويش  سرشار نيروي و زندگاني دل از را خود هاي ارزش سرور انسان گونه

 در آنچـه  بنـابراين  زنند، افسار آن بر خود اي گله هاي ارزش كردن مطلق با تا كوشند مي بندگان
  ).ب 1362 نيچه،( اخالق گونه دو ميان است كشاكشي ينيمب مي اخالق تاريخ
 هـر  بـه  يابي دست از كه گله اگر باشد؛ زيستيهم تواند مي دو آن ميان واال انسان ديدگاه از

 نيست خرسند اين به تنها اما بود، مي خود هاي ارزش نگهداري به خرسند است ناتوان واال چيز
 مسيحيت در و غرب در كم دست نيچه نظر به و كند رجهانگي را خود هاي ارزش تا كوشد مي و

 و جهـانگير  و يكـسان  اخالقي دستگاه يك با نيچه بنابراين. كند جهانگير را خود است توانسته
 و فروتنـان  بيـزاري  از برآمـده  را اخالقـي  چنـين  و اسـت  مخالف) كانت نمونه همانند (مطلق

  .داند مي بندگان
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 بـراي  راهي و براندازد را كهن اخالق بد و نيك واژگان تبار به بردن پي با بود اميدوار نيچه
 حتـي  و بـود  معمـول  رم مـردم  ميان و باستان زمان در سروران اخالق. بسازد انسان ابر اخالق

 سـپس  و يهـود  ميان در اما دانستند، مي باكي بي و دليري مردانگي، در را فضيلت رم عادي مردم
 اسـارت،  و تبعيت از ناشي تواضع و حقارت: آمد ودوج به ديگري معني اخالق براي مسيحيت

  ).ب 1377 نيچه،( شد واال صفات آن گزين جاي ياوري بي از ناشي دوستي نوع
 خطـر  از استقبال و قدرت عشق به را خود جاي آسايش و امن عشق فرومايگان اخالق در

 صـالبت  و آمـد  نپنهـا  جويي كينه آشكار، جويي انتقام جاي به شد، قدرت گزين جاي حيله. داد
  .شد حاكم وجدان درد و رفت ميان از افتخار غرور و شد ترحم به مبدل

 و نـصاري  و يهـود  بـه  مربـوط  وجـدان  بـود،  اشرافيت و فئودال عهد رم، به مربوط افتخار
 تـشديد  را بردگـي  روحيه قبول مسيح رسانيد، اوج به را نظر اين مسيح. دموكراسي و بازرگانان

 نيچـه  تحليل بنابر كه هستند يكسان حقوق و يكسان ارزش داراي مردم ههم مسيح نظر به. كرد
  .هستند مسيحيت خلف فرزند سوسياليسم و دموكراسي

  
  فرانسه انقالب از پيش فرانسوي فيلسوفان و نيچه ديدگاه تفاوت ـ2ـ1

 اين يكسان هاي ارزش در نيچه دموكراسي ضد و مسيحيت ضد نظرات از كه مهم نكته يك
 انقـالب  از پـيش  فرانـسوي  فيلـسوفان  و نيچـه  استدالالت ميان تضاد همانا شود يم حاصل دو

 خداوند اراده كه را آنچه به تسليم مسيحيت است، باطل مسيحي احكام كه گفتند مي آنها. است
 انـد  قائـل  حرمـت  خود نفس براي كه هايي انسان كه صورتي در دهد، مي تعليم شود مي انگاشته

 جبـاران  بـا  مـسيحي  كليـساهاي  و آورند فرود تعظيم سر تري عالي» قدرت «هيچ برابر در نبايد
 اتحـاد  برابـر  در نيچـه  امـا . دهنـد  مـي  يـاري  را دموكراسي دشمنان و اند شده متحد ضدانقالب
 بـه . اسـت  وارونـه  كامالً اين گويد مي دموكراسي با آنها دشمني و جباران با مسيحي كليساهاي

. اسـت  يكـي  ذاتاً مسيحيت با اخالقي و روحي لحاظ از اليسمسوسي و فرانسه انقالب نيچه نظر
 نفـي  مناسبت به را مسيحيت گويد مي او. خواهند مي مساوي را بشر افراد دو هر كه دليل اين به

. سـاخت  محكـوم  بايـد  خـشم  و انتقـام  و پيـروزي  و جنگ غرايز و عالي روحيه غرور، ارزش
 را گنـاه  احـساس  و دهد مي رواج را زندگي ضد هاي ارزش پردازد، مي زندگي نفي به مسيحيت

 ها خيانت ترين پست جزء نبايد هم را لوتر ديني اصالح نهضت او گفته به. پروراند مي انسان در
 ).1380 ياسـپرس، ( آورد حـساب  بـه  دهـد  مي نشان را تباهي عالئم همه كه كليسايي احياي براي
 كـه  زماني كرد، دروني را بيروني شيشك لوتر كه زماني: گويد مي زرتشت گفت چنين در نيچه

 بـه  انـسان  كـه  است اينعبارت از    يرغيت تنها كشتند؟ را خدا آيا نشاندند، خدا جاي به را انسان
  ).الف 1362 نيچه،( دارد برمي پشتش بر گذاشتن براي را بار خودش بيرون، از شدن بار جاي
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 روح زاده را آن دموكراسـي،  و بـورژوا  طبقـه  يكـساني  و برابري از خود بيزاري اعالم با او
 ميل داند، مي...!! » ميل استوارت جان «عقايد نمونه را دموكراسي هاي ارزش او. داند مي مسيحي

  :گويد مي او درباره كند، مي تحقير را او شدت به نيچه كه است مردي
 اسـت  صـحيح  انـسان  يـك  بـراي  آنچه گويد مي كه هنگامي مرد، اين ابتذال از دارم نفرت«

 خـدمات  بـر  را بشري روابط همه ظاهراً اصول گونه اين «، و »است صحيح نيز ديگر انسان يبرا
 در كـه  اسـت  شـده  گرفته مسلم يعني است، پست اندازه بي قضيه اين فرض. كنند مي بنا متقابل
  .)30ـ33 1375 پيرسون،(» دارد وجود تعادل نوعي تو و من عمل ارزش
 يـك  خاص بايد بلكه باشد، همه دسترس در كه نيست چيزي حقيقي، فضيلت نيچه زعم به
 كـه  حـالي  در شوند، مي خوار ميزان يك به همه صورت اين غير در كه چرا بماند، اشرافي اقليت
  .جنگيد آن با بايد كه است صفتي شفقت و رحم

 و عـام  اخالق به آن تبديل و بردگان اخالق پيروزي سير اخالق تبارشناسي كتاب در نيچه
  :)ب 1377 نيچه،( دهد مي توضيح گونهاين را برتر

 و شـود  مـي  آفريننـده  خـود  توزي كينه كه شود مي آغاز آنگاه بردگان قيام :توزي كينه) الف
 اخـالق  امـا  رويـد،  مـي  خويش به پيروزمندانه گويي آري دل از تبارانه واال اخالق هر: زا ارزش

 و گوينـد  مـي  نـه  سروران به انبردگ نتيجه در گويد، مي نه است بيروني آنچه به نخست بردگان
» نـه «. است گويي» نه «مسئله كرد توجه جا اين در بايد كه اي نكته. (شمارند مي بد را آن صفات
 صـحبت  انـسان  ابـر  از كـه  آنجـا  نيچـه . است وجهي دو و دوپهلو امري نيچه ديدگاه از گويي

 بردگـان  گـويي  نه با فتنگ نه اين اما. داند مي گفتن نه قدرت را او عمده صفات از يكي كند مي
 در و اسـت  بردگان ناتوانايي و توزي كينه نفرت، از ناشي بردگان گويي نه. است متفاوت كامالً
 در او برتـر  قدرت از انسان ابر گويي نه اما آيند، برمي واال هاي ارزش كردن انكار درصدد نتيجه

  ).است برتر هاي ارزش خلق و آفرينش براي تالش و مستقر هاي ارزش پذيرش
 غريـزه  طبـق  دردمندي هر زيرا. است توزي كينه گردان جهت كشيش :ناراحت وجدان) ب

 رنج من چون گويد مي و دردپذير گناهكار عامل يك يعني است، علتي پي در خويش درد براي
 تـويي،  خـود  كس آن: گويد مي او به كشيش اما باشد، كسي گردن به بايد من گناه پس برم، مي

 عـذاب  دچـار  بردگان نتيجه در ،]اوليه گناه همان به اشاره[ است خودت گردن به فقط تو گناه
  .شوند مي دائم وجدان
 معنـايي  بي كه بردن رنج نه است بوده بشر گير گريبان حال به تا كه نفريني :زهد آرمان) ج

 او بـه  زهد آرمان. شود مي معنا بردن رنج و بخشد مي معنا آن به زهد آرمان اما است، بردن رنج
 هـر  از. اسـت  بـشري  و غريـزي  آنچه هر از دوري و بيزاري يعني بخشد مي تازه هاي خواست

 و شادي از ترس اين حواس، از نفرت اين. است مادي آنچه هر از آن از بيشتر و حيواني آنچه
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 چيزها اين تمامي معناي آرزو، مرگ، دگرگوني، ظاهر، جهان تمامي ترك به اشتياق اين زيبايي،
 بـراي  خواسـتن  نيستي و زندگي از گرداندن روي خواست نيستي، خواست يعني يچهن زعم به

  .شود مي سلب او از انسان اراده قدرت همه كه اينجاست و. است خواستن» نه «از خوشتر زاهد
  
  خدا مرگ ـ3
 حكمـت  سـوم  بخـش  در بـار  اولـين . بسيارند» خدا مرگ «به مربوط روايات نيچه آثار در
  .دهد مي بسط را آن زرتشت گفت چنين در و گويد مي خنس خدا مرگ از شادان

 را راه گرچـه  نيـست،  كافي ها ارزش تبديل رساندن انجام به براي خدا مرگ آموزد مي نيچه
 موضـوع  ايـن  بـه  نـسبت  نيچه همچنين گشايد، مي انسان آفريننده نيروهاي كامل پرورش براي

 از اما داند مي الزم ها ارزش تبديل براي را خدا مرگ كه حال عين در يعني دارد، دوگانه نگاهي
 را مـسيحي  هـاي  ارزش و كـرده  خدا گزين جاي را خرد و فلسفه كه اروپا تاريخ به ديگر طرف
 مـا  بر را راه ديگر هايش امرونهي با مسيحي خداي گويد مي او. گيرد مي خرده است، كرده حفظ
 جهـان  ايـن  جاي به ديگر جهان به يعني دروغين قلمرو يك به ديگر انسان چشمان و بندد نمي

 گرچـه  گويد مي آن از پس نيچه اما. است مجاز كاري هر اينك خدا مرگ با و شود، نمي دوخته
 كـه  اسـت  گونه اين و ايم، داشته نگاه را مسيحي هاي ارزش اما ايم انداخته دور را مسيحي خداي
 اند كوشيده كه اليسمسوسي و دموكراسي مانند هستيم مسيحيت سكوالر هاي صورت رشد شاهد
 بـه  امـا . دارند نگاه آن شناسانه يزدان بنيادهاي بدون را مسيحي اخالق سيستم از بزرگي بخش
 يـك  ايـده  و مطلق هاي ارزش رد زود يا دير خدا مرگ. است بيهوده ها كوشش اين نيچه گمان
 نيهيليـسم  يا انگاري هيچ بروز دليل نيچه زعم به و داشت، خواهد پي در را عيني اخالق قانون
 فقـط  او چـون  بدهـد،  دست از ها ارزش اين به را خود ايمان اروپايي انسان اگر و است، همين

 شـد  خواهـد  نيهيليـسم  دچار ندارد آن گزيني جاي براي اخالقي و شناسد مي را مسيحي اخالق
  .)1377 ديگران، و احمد آل(

  
 ]نيچه فلسفه از اگزيستانسياليست شدن متاثر[ :منفي و مثبت نيهيليسم ـ3ـ1

 كـه  رو آن از نـه  اسـت،  بـوده  انگاري هيچ پادزهر ترين بزرگ مسيحي اخالق گويد مي نيچه
. شناسد نمي را ديگر هاي ارزش غرب كه رو اين از بلكه ندارد، وجود ديگري ممكن هاي ارزش

 بـرده  نـام  active يـا  مثبـت  نيهيليـسم  عنـوان  با آن از كه نيچه نيهيليسم تفاوت كه اينجاست از
 تـسليم  يعني passive. شود مي معلوم منفعل و پذير كنش ياpassive  يا منفي نيهيليسم با شود مي

 كـه  را آنچـه  خواهد مي يعني active. زندگي هدفي بي و ها ارزش غيبت اثر بر بدبينانه رضاي و
 كـه  كنـد  مي بيني پيش را كنشگر نيهيليسم آمدن پديد نيچه. شكند هم در ندارد باور آن به ديگر
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 چنـان  و. داد خواهد نشان افكند خواهد لرزه به را جهان كه ايدئولوژيك هاي جنگ در را خود
 بعد به من روزگار از تنها. باشد نداشته مانند زمين روي بر هرگز كه شد خواهد برپا هايي جنگ
ـ  نـوع  دو اين به توجه با. بود خواهد منش بزرگ مندي سياست زمين روي بر كه است  سمنيهيلي

 كـه  آنگـاه . دانـست  اي نيچـه  مثبـت  نيهيليسم جمله از را ها اگزيستانسياليست نيهيليسم توان مي
 است انسان پراكسيس كه اين و دانند مي شده داده پيش از هاي ارزش و ماهيت بر مقدم را وجود

 اخـالق  يعنـي  نـدارد،  وجـود  پـيش  از ارزشي هيچ و آفريند مي را ها ارزش اراده و آزادي با كه
  ).61ـ100: الف 1376 نيچه، (مثبت نيهيليسم همان يعني است وجود آزادانه عمل فرآيند محصول

  
�Will�of�Power :قدرت به معطوف اراده ـ4

 دقـت  بايـد  آن از بيش اما. شود مي حاصل قدرت به معطوف اراده نيچه، active نيهيليسم از
 آنجـايي  از يعني. شود اجتناب» رتقد خواست «اي نيچه اصل درباره نادرست تعابير از تا شود

 گـرفتن  نظـر  در بـا  بايد است تفسيربردار او هاي گويي گزين شيوه يعني نيچه نگارش شيوه كه
 اسـتنباط  يـك  بـه  ها گويه گزين در موجود تناقضات و قدرت خواست اين به مربوط متون تمام

 ،»قـدرت  به طوفمع اراده «عملي نتايج براساس بعضي. رسيد قدرت خواست مفهوم از صحيح
 دهنـد  مـي  پاسخ نيچه دوستداران اما كنند، مي رد شدت به را نيچه فلسفه اين هيتلر، ظهور يعني

 بـرداري  بهـره  بـدي  نحـو  به فيلسوف اين آثار از كه هستند نازي آلمان پردازان نظريه مقصر، كه
 و نكـشيده  پيش را نژادي برتري قدرت، خواست نظريه ارائه در نيچه كه گويند مي اينان. كردند

 دادنـد،  قـرار  دسـتاويز  را نيچـه  فلسفه خود مقاصد براي كه هستند فاشيست پردازان نظريه اين
  .دادند قرار دستاويز را» داروين «تكامل نظريه كه گونه همان
 ميـزان  بـه  را هـا  كتـاب  اگـر  گويـد؛  مـي  معاصـر  اگزيستانسياليست فيلسوف» مارتين ژاك«

 كتـاب  از بـيش  كتـابي  چـه  كنيم، داوري باشند، داشته آنها از انندتو مي مردم كه اي سوءاستفاده
 بـه  آلمـاني  نويـسنده  هيچ است معتقد نيز» كافمان «است؟ گرفته قرار سوءاستفاده مورد مقدس
 به شايد. )1379 د، 1377 د، 1376 نيچه،( است نبوده نژادي برتري و نازيسم نظريه مخالف نيچه اندازه
  .ايم برگزيده را» اراده فلسفه «واژه اينجا در ما كه است دليل همين
  :پردازيم مي قدرت به معطوف اراده نظريه تبيين به مقدمه اين با

 بـه  ميـل  بلكـه  گـرفتن،  حتي و داشتن به مفرط ميل نه قدرت خواست گويد مي خود نيچه
 ايـن  آنگـاه  برگـردانيم،  مستقر هاي ارزش به را قدرت خواست اگر يعني است، دادن و آفريدن
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 خواست او. شود نمي شناخته درستي به جديد هاي ارزش آفرينش براي اصلي عنوان به خواست
 از برخي نيروهاست، براساس ها پديده بين رابطه. كند مي تعريف» نيرو اصل «براساس را قدرت
 باشـد،  هرچه ها پديده پيچيدگي. دهند مي نشان العمل عكس ديگر برخي و كنند مي عمل نيروها

 ثـانوي،  گـر،  واكـنش  نيروهـاي  مقابـل  در همچنـين  و كننده، مطيع آغازين، كنشگر، هاينيرو ما
. اسـت  شناسـي  سـنخ  و كيفي كه كمي نه نيچه نظر از تفاوت اين. داريم را پذير نظم و سازشگر

 نيـروي  كـه  شـود  مـي  موجـب  قدرت خواست. نامد مي خواست را نيرو با نيرو رابطه اين نيچه
 نيـست،  پيامـد  نوعي جز گاههيچ نفي است، نخستين عنصر اثبات آنها در و كند» اثبات «كنشگر

 ]وارده نيروي با يعني[ نيستند چه آن با مخالفت نخست برعكس واكنشگر نيروهاي ويژگي اما
 و است نخستين عنصر» نفي «نيروها نوع اين نزد در. است اوليه كنشگر نيروي كردن محدود و
 نفـي  و اثبـات  بنابراين. رسند مي اثبات ظاهري نمود نوعي به نيروها اين كه است نفي وسيله به

  .]بردگان در نفي عنصر همان با شود مقايسه[ هستند قدرت خواست هاي كيفيت
 در نفـي  يعنـي  انـد،  شـده  پيـروز  گر واكنش نيروهاي تاريخ در كه است اين از نيچه تأثر اما
 عـام  پيـروزي  ايـن . اسـت  شده پيروز ]گر واكنش و ثانوي نيروي همان[ قدرت خواست درون

 در امـا . نامد مي بردگان پيروزي يا انگاري هيچ نيچه را كردن نفي خواست و گر واكنش نيروهاي
 شـان  نيروهاي بستن جمع با نه آنها گويد مي نيچه شوند مي پيروز ضعيفان چگونه اينكه به پاسخ

ـ  يعنـي  شـوند،  مـي  پيـروز  كه است ديگر طرف نيروهاي كردن كسر با كه  تركيـب  مـدد  بـه  هن
 همه شدن گر واكنش سير نوعي آنان. شوند مي پيروز شان واگيري قدرت ياري به كه شان قدرت
 هـستند  بردگاني ما امروزي اربابان. شود مي آغاز اينجا از» تباهي «و آورند مي دنبال به را نيروها

 قـدرت  اسـت خو كـه  اسـت  زماني اين و شوند مي پيروز جهاني همگاني شدن برده سير در كه
  .)الف 1377 نيچه،( است يافتن تسلط معناي به كه آفريدن معناي به نه ديگر

  
  دانش قدرت ـ4ـ1

. قـدرت  خـدمت  در اسـت  ابـزاري  دانـش  شده ذكر روند در كه است آن بر همچنين نيچه
 بـه  نيست، دانستن دانش هدف. دارد تكيه قدرت خواست بر دانستن خواست يا دوستي دانش
 نيازهـاي  كـه  آنجـا  تـا  مـا . اسـت  چيرگي بلكه آن، خود خاطر به مطلق قيقتح دريافت معناي
. بخشيم سامان و بريزيم قالب به را خود حسي هاي دريافت كه آنيم خواهان طلبد مي مان عملي

 تبـديل  بـودن  و هستي به را آن كه هستيم ما اين و است becoming عبارتي به يا َشوند حقيقت
 از اسـت  فراينـدي  البتـه  دانش. كنيم مي بار َشوند بر را خويش ذهن رپايدا الگوهاي و كنيم، مي

 از آن فراخواندن نه است واقعيت به خود برداشت كاستن اساسي مسئله و جهان از ما برداشت
 يـك  بـه  را آنهـا  و شماريم مي همانند را فيزيكي هاي حالت كه هستيم ما اين گمان بي. واقعيت
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 يـك  سـودمندي  نـداريم  حـق  مـا  كه است اين نيچه كلي عقيده و دهيم، مي نسبت پايدار ذهن
  ).همان( بگيريم آن عام غيبت معناي به را برداشت

  
  باوري انداز چشم ـ4ـ2

 نظريـه  پايـدار،  ذهـن  يك به آن دادن نسبت و فيزيكي هاي حالت انگاري يكسان رد با نيچه
 آن در شـخص  كه اندازي چشم و ديدگاه طبق او زعم به. كند مي بيان را خود باوري انداز چشم
 رد را مطلـق  حقيقـت  هرگونه بنابراين و بيند مي خود ديد زواياي از را حقايق است، شده واقع
 آينـد  برنمي َشوند عالم درك از كه است فيلسوفان برساخته» مطلق حقيقت «گويد مي او. كند مي

 مطلـق  حقيقت يافتن به درك، اين از را خود ناتواني آنان. اند هستي پايدار جهان يافتن پي در و
 بـدان  جهانـشمول  عمـوميتي  كننـد،  مـي  ادراك خـود  كـه  جهان از را آنچه و پوشانند مي هستي

  ).همان( بخشند مي
 دانـش،  بـودن  قـدرت  خدمت در و باوري انداز چشم نيچه، نظريه دو اين گرفتن نظر در با

 پـست . دريـابيم  را هاست درنم پست پدرفكري نيچه، چرا كه اين عمده داليل از يكي توانيم مي
 قـدرت  خـدمت  در همـواره  دانش تاريخ طول در كه باورند اين بر» فوكو «همچون ييها مدرن
 وجـود  عـدم  همـان  آنهـا  تفكر اساسي اصل همچنين است، شده متحول آن تحوالت با و بوده

  ).ستا خارج مقاله اين بحث از البته كه (است متعدد حقايق به باور و واحد و مطلق حقيقت
  
  انسان اَبر ـ5

 اراده و بـد  و نيـك  فراسوي ،زرتشت گفت چنين در جـا  همه از بيش نيچه اخالقي نظام
 بـه  تا آيد مي زير به كوه از كتاب آغاز در نيچه زرتشت. است شده منعكس قدرت به معطوف

 انسان براَ من«: گويد مي باز و اند رفته بين از كهنه هاي ارزش يعني است، مرده خدا بگويد مردم
» اسـت  زمـين  معنـاي  انسان ابر. برگذشت او از بايد كه است چيزي انسان. آموزم مي شما به را
 جـان  دگرديـسي  يا دگرگوني سه از بدهد مردم به اي نمونه كه آن براي پس. )3ـ5 :1378 هايدگر،(

 بـه  شـود  رجـوع [ كـودك  و شير شتر، دگرديسي سه همان. برسد انسان ابر مفهوم به تا برد مي نام
  .]مقدمه

 خـالق  يعنـي  كـودك  فراموشـي،  و گنـاهي  بـي  يعنـي  كودك است، انسان ابر همان كودك،
  .آفريننده يعني كودك تازه، هاي ارزش
 تواند مي كه است چيزي آن هر تجمع معرف يعني. است نيچه فلسفه كل محصول انسان ابر
 قرار تبارشناسي دو تقاطع در انسان ابر همچنين. هست كه آنچه تر عالي شكل يعني. شود اثبات
 وجود به شود نابود خواهد مي كه انساني و انسان واپسين واسطه با انسان در او سو يك از دارد؛
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 اما آيد مي وجود به انسان در اگرچه انسان ابر ديگر سوي از اما رود، مي آنان از فراتر اما آيد مي
 در مـسير  ايـن  در زرتـشت  و اسـت  نيزوسديو ثمره او بلكه. است نيامده پديد انسان وسيله به

 نيچه. است برتر او از اما است زرتشت فرزند انسان اَبر و است، ديونيزوس مبشر يا پيامبر واقع
  .است انسان ابر بلكه نيست انسانيت هدف: گويد مي

  
   ديونيزوس          پيامبر زرتشت        انسان ابر                    

                                               
                                           انسان

  
 قـدرت  و اسـت  مبـارزه  و خطـر  بـه  عـشق  انـسان  اَبر نشانه بهترين. هدف نه است پلي انسان
 اًصرف هيتلر چون باشد، انسان ابر تواند نمي هيتلر كه يابيم درمي خوبي به بنابراين[. او گويي آري

  .]اثبات و گويي آري نه است نفي دصد در
 سـره يـك  انـساني . دانست انسان ابر را» ناپلئون «و» گوته «آميزه نيچه، آثار طبق بتوان شايد

  .زندگي و جهان به گوي آري حال عين در و مستقل و آزاد
 مانـد  خواهنـد  هـا  بهتـرين  كـه  دارويـن  بقا تنازع نظريه براساس را نيچه انسان ابر ها بعضي

 در كـه  انـسان  نكآ در مثالً. پردازد مي نظريه اين رد به جا چندين در خود نيچه اما د،سنجن مي
 به مفهومي دلي، ساده نهايت در جا همه اًتقريب: گويد مي باشد مي او خودنوشت نامه زندگي واقع
 كـرده  اثبـات  زرتشت شخصيت كه هايي ارزش با را آن كه است شده داده ]انسان ابر[ واژه اين

   از برتـري  نـوع  گرايانـه آرمـان  سـنخ  آن، از كـه  معنـا  بدين دهد، مي قرار مطلق تضاد رد است،
 هـاي  شـاخ  بـا  ديگـري  حيوانـات ... اسـت  نابغـه  نيمي و مقدس نيمي كه اند ساخته را هاانسان

 قهرمانـان  كيش آن در اند خواسته حتي اند، پنداشته گرا داروين واژه اين سبب به مرا دانشمندانه،
  .)1374 نيچه،( كنم مي رد شديدآ من كه كيشي يابند، باز را! ناآگاه بزرگ جاعل اين ،»كاراليل«

  
  جاودانه بازگشت ـ6
. شـويم  مـي  مواجـه  نيز جاودانه بازگشت اصل با» انسان اَبر «ايده از غير زرتشت، كتاب در

 و فلـسفي  مكاتـب  ساير در تاريخ غايت مقابل در دانست ايي ايده توان مي را جاودانه بازگشت
 ايـده  اين. است جاودانه بازگشت ايده همان نيچه نظر از تاريخ غايت يعني. مسيحيت همچنين

 ايـن  از. ]تـاريخ  غايـت  مورد در مفاهيم ساير مثل شايد[ است نيچه مفاهيم ترين پرابهام از يكي
 ناكهول را ابدي بازگشت انديشه نيچه خودِ حتي است، شده گوناگوني تعابير و تفسيرها مفهوم

 بازگـشت  زرتـشت  بنيـادي  ايـده  كـه؛  گويـد  مـي  انسان آنك كتاب در او. نامد مي خردكننده و
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 نتواند دست بدان كسي هرگز كه گويي آري نگره براي فرمول ترين عالي همچون است، جاودانه
  ).همان( يافت

ـ  و گـردد  مي باز چيز همه كه باشد درست اگر چراكه داند مي هولناك را مفهوم اين نيچه  هب
. گـشت  خواهنـد  بـاز  نيـز  پـذيري  واكنش انگاري، هيچ پست، انسان گاه آن گردد، مي باز» همان«

 بـستر  از زرتـشت  كـه  هنگامي گويد مي ادامه در نيچه اما آشوبد، برمي را زرتشت اي ايده چنين
 اسـت  درنيافته را ابدي بازگشت درست مفهوم بيماري علت به كه برد مي پي خيزد برمي بيماري

 همـان  بـه  بازگـشت  ابـدي،  بازگشت كه نيست،» دايره «ابدي، بازگشت كه فهمد مي نجامسرا و
 تكـراري  رهانـد،  مـي  كه تكراري گزيند، برمي كه تكراري اما است تكرار ابدي بازگشت نيست،
 يعنـي . انجامـد  مـي  انـسان  ابر آمدن پديد به سرشت تبديل مرحله آخرين سان بدين. گر گزينش

 عقـب  بـه  اسـت  نهفتـه  انسان ذات در كه را گر واكنش موجود مولي،فر همچون ابدي بازگشت
 بـاز  شـادي  فقـط . گـردد  بازمي اثبات فقط ماند، مي باقي انسان اَبر فقط و كند مي طرد و راند مي
 بهشت همان شايد[. كند مي دفع ابدي بازگشت حركت خودِ است نفي كه آنچه هر و گردد، مي
 ]!باشد مسيحيت انديشه در

 اسـت؛  گفتـه  هايـدگر  كـه  است ابدي بازگشت نظريه همين براساس كه است ذكر به الزم
  .است محال كه كاري البته بسازد، نظريه شهودي درك و ديد براساس بود درصدد نيچه

  
   نتيجه

 دارنـد  مهمـي  نقش و جايگاه برخي كنند مي ظهور فرهنگي هر در كه انديشمنداني ميان در
 كه پردازند مي مسائلي به و است خود از پس متفكران از سياريب گشاي راه آنان انديشه كه چرا

 اقبـال  بـا  چندان خود زمان در اگر هرچند. شود مي محسوب فرهنگ آن هاي دغدغه و موضوع
 وجـود  امكـان  ايـن  همـواره  خود فلسفه در بنيادي هاي بحث دليل به اما. نشوند روبرو عمومي

 آثـار  بـه  چنـدان  نوزدهم قرن پايان در كه رچنده. شود درك آنان انديشه عميق ارزش كه دارد
 از پـس . دانـست  ورزان انديـشه  قبيـل  ايـن  جمله از بايد را او ولي نگرفت صورت اقبالي نيچه

 نيچـه  تفكـر  اهميـت  و ارزش مـدرن  پست هاي انديشه ظهور با خصوص به دوم جهاني جنگ
ـ  داده انجـام  سياسي انديشه حوزه در او كه بزرگي كار و شد آشكار  خـاطر  بـه  هـا  سـال  و ودب

 مـورد  دوبـاره  بـود،  مانـده  مغفول فرهنگي و فكري فضاي بر سياسي هاي ايدئولوژي حاكميت
  .گرفت قرار بازخواني

 هـايش  انديـشه  و شد آغاز او آثار به توجه نيچه، مرگ از پس بعد، به ميالدي 1900 سال از
 او رابطه درباره. درآمد سترشگ و رشد حال در ادبي و فلسفي هاي جريان براي مركزي عنوان به
 از يكـي  را نيچـه  نثر كه اين به توجه با (آلماني جديد شاعران روانكاوان، شوپهناور، داروين، با
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 نظريـه  (اشـپنگلر  مـسيحيت،  اول، جهاني جنگ ،)دانند مي آلماني زبان شعرگونه نثرهاي بهترين
 نيهيليسم (اگزيستانسياليسم ،)فاشيسم و نازيسم بروز (دوم جهاني جنگ ،)تمدن و تاريخ دوري
 كتـاب  صـدها ... و) مطلق حقيقت عدم و باوري انداز چشم (مدرنيسم پست هرمنوتيك، ،)مثبت
. اوسـت  نثـر  و نوشـتن  ويژه شيوه دليل به او آثار از گون گونه هاي ادراك اين. است شده نوشته

 نيچـه  دنيـاي  بـه  يـافتن  اهر به ملزم واژگان، اين درك و است آميز ابداع و شاعرانه نيچه واژگان
 او آثـار  بـا  گزينشي برخورد با اًصرف و نيچه آثار كامل شناخت بدون كه كساني رواين از. است

 بـه . دريابنـد  را... و قدرت به معطوف اراده انسان، ابر همچون مفاهيمي توانند نمي شوند روبرو
 درسي هاي كتاب به را نيچه ثارآ از هايي گزيده آلمان در يافتن قدرت زمان در هيتلر مثال عنوان

 تنـاقض  همواره نيچه آثار در. فرستاد موسوليني براي را او آثار كامل سري و كرد وارد مدارس
 نثرش و برد مي بكار را شاعرانه و رمانتيك سبك هم و است استدالل اهل هم او شود، مي ديده
 دارد، وجـود  او آثـار  لكـ  در هميـشگي  و دائـم  نكتـه  يك اما. است فلسفي واحد دستگاه فاقد

 و هـا  رسـم  تـابع  و زده عـادت  انـسان  نيچه او، فرديت به است، انسان به همواره نيچه خطاب
 انسان او اوست، يافتن قدرت و شدن نيرومند خواستار و كند مي تحقير و سرزنش را قراردادها

 خلق به و خشدب خود به خدايي تجسم نوعي واقع در رود، خود از فراتر به تا كند مي دعوت را
 كـه ) نـوزدهم  قـرن  دوم نيمه (نيچه زندگي دوره گرفتن نظر در شايد. بپردازد نوين هاي ارزش

 و بـود  شـده  رنـگ  بـي  تـدريج  بـه  قـرن  ايـن  اول نيمـه  در روشنگري عقل سلطه و عقلگرايي
 جنـبش  عليـه  پوزيتيويـسم  و )هگـل  كانـت، ( آلمـاني  ايدئاليـسم  ها، رمانتيك همچون هايي جنبش

 پـيش  زمان از ها، ارزش همه تبارشناسي در نيچه واقع در. باشد مهم كردند، علم قد روشنگري
 الهيات، مابين درگيري از را او زندگي و انسان برآمد درصدد آلماني، هاي ايدئاليسم تا سقراط از

 در را وحـشي  حيـوان  بـا  انسان تفاوت او. بشناساند آن به را او خود و برهاند علم و متافيزيك
 را خـودش  انـسان . كـاري  هـر  در تاثير يعني داشتن تاريخ. دارد تاريخ انسان كه دانست يم اين

 اي گونهبه انساني هر. است شده متصل خود هستي بنياد با تاريخيت در و است ساخته خودش
 بـه  نيچـه  كه است زمينه همين در و است، ايي يكه و ممتاز هستي داراي انساني هر انديشد، مي

  .»!هستي كه باش آن انسان اي كن، پيدا را خودت«: گويد مي انسان
 كلـي  و عـام  شـناخت  و معرفـت  هرگونـه  رد در فالسـفه  ساير با نيچه اساسي تفاوت پس

 بـر . داند مي يگانه شناختي انساني، هر تناسب به را شناخت و يگانه هستي را انسان او. باشد مي
 اي يگانـه  شناخت اي يگانههستي هر هك است برگزيده اي گونه به را خود نثر حتي اساس همين

 بـاور  ايـن  بر او. است انسان اَبر شناخت كه انسان، شناخت نه نيچه مطلوب گرچه. بيابد آن از
 دور اي آينـده  در كـه  ]نيچـه  خـود  زمـان [ امـروز  نـه  را او آثـار  در نهفتـه  حقايق كل كه است

 مثـال  عنوان به. كند مي اشاره تهنك اين به خود كتب از بسياري مقدمه در نيچه. يافت درخواهند
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 هماننـد  دجـال  كتـاب  در و نامـد  مـي  هيچكس و كس همه براي كتابي را زرتشت گفت چنين
 از يـك  هـيچ  هنوز شايد كه شده نوشته چندتني براي كتاب اين: كند مي آغاز گونه اين ،زرتشت

 ايـن . دهـد  مـي  پيامبرانه گيآهن خود آثار همه به بنابراين). ب 1376 نيچه،( اند نيامده جهان به آنها
 نيچـه  امـا . شـود  ناشي حدش از بيش خودخواهي از او مخالفين از بسياري زعم به شايد شيوه
 را نوين هاي ارزش خلق و ها ارزش دوباره دغدغه چون دارد پيامبرگونه خصلتي راستي به گويا
  !انسان خداشوندگي طريق از بلكه خداوندي وحي طريق از نه هرچند دارد،
 بـه  توجـه  بدون را فرهنگ اين درك كه كرد، طرح اروپايي فرهنگ در را هايي پرسش چهني

 و مـدرن  عصر شده پذيرفته بنيادهاي شكني شالوده با او. است ساخته غيرممكن ها پرسش اين
 زبـان  از كـه  پيـامي . بـود  جهـان  مـردم  همه و اروپائيان براي مهم پيامي حامل اروپايي فرهنگ

 و قدرت خواست كه است اي جاودانه بازگشت پيام آن و شود مي مطرح نيايرا پيامبر زرتشت،
 حقيقـت  خواسـت  گـزين  يجـا  خويش» اراده فلسفه «اساس عنوان به را زندگي و دانش پيوند

 انگارانـه  نيست فرهنگ چگونه او كه كرديم مشاهده نيچه آثار بر مروري با مقاله اين در. كند مي
 دهد مي سوق خود از پرسش سوي به دارند، انساني پست ايه خواست در ريشه كه را اروپايي

 روح كـه  داد را امكـان  ايـن  نيچـه  بـه  محور سوژه درك جاي به فرهنگ از اي اسطوره درك و
 يكبـار  اسـت،  زنـدگي  اراده و دانش تنگاتنگ پيوند تجلي كه را قدرت خواست و ديونيزوسي

  .كند مطرح اروپايي فرهنگ در ديگر
 متمركـز  و متحـد  پارچـه،  يك اي سوژه همچون انسان هويت از رداشتيب مدرن روزگار در
 و متحـد  يكـسر  كـه  است انسان از مفهومي به استوار روشنگري ـ دكارتي سوژه. گرفت شكل

 انسان از دركي چنين. باشد عمل و آگاهي گري، انديشه خردورزي، هاي ظرفيت داراي متمركز،
 الهيـات . كـرد  تلقي جهان در مسئول روح يك مچونه انسان به مسيحي نگرش از متأثر بايد را

 بـا  هـم  و آميـزد  درمـي  روشنگري گرايي عقل با هم كه نهد مي بنا را فكري سنت يك پروتستان
 او بر كه دارد مي وا وجود يك و معنا يك از تبعيت به را انسان و مسيحيت از ملهم گرايي انسان
 و عقـل . نيـست  ميـسور  ايمان و عشق راه از پيروي جز چيز هيچ اش پيشگاه در و است مسلط
 طـرح  بـا  زمـان  هـم  طـور  بـه  دينـي  اصـالحات  شـدن،  گزينـشگر  فاعل و شدن عقالني سوژه،
 حد از را انساني گرايي عقل الهي اراده گرايانه انسان ضد طرح و پارسايي و آگاهي گرايانه انسان

 سـده  پايـان  در امـا  بـود،  ورمتص انسان براي را اي يكپارچه هويت دكارتي سوژه. برند مي در به
 از يكي قبوالندن براساس سوژه اين و نيست، متحد و متمركز هم چندان كه شد روشن نوزدهم
 بـه  و بـود  گرفتـه  شـكل  او هويت نهايي واقعيت جاي به انسان از ممكن هاي تأويل يا تصاوير

 را ناشـدني  حل ييها ناسازه پيدايي سرانجام و دروني هاي تناقض مهر آغاز همان از دليل همين
 از اي گـسترده  فراشـد  از جزيـي  شـد،  معـروف  هويـت  بحران عنوان به آنچه. داشت پيشاني بر
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 جابجا را آنها واقع در و دادند تغيير را مدرن جوامع مركزگراي ساختارهاي كه هاست دگرگوني
 تفكـر  از الهـام  بـا  و انديـشيد  مي روشنگري بنيان از خارج كه انديشمندي عنوان به نيچه. كردند

 از شـوپهناور  و كرد وارد مدرن انسان محور سوژه هويت اين به را ضربه ترين مهلك شوپهناور
 گيرد، مي فاصله است، گريزي اجتماع و خودخواهي دنياي او نظر در كه فن، و علم عقل، دنياي

 عنـي ي ميل، به و زندگي به دعوت براي بلكه ناممكن، اجتماعي نظم يك بازآفريني منظور به نه
 بايـد  او نظر به. است دانش و آگاهي با آنچه به نه است، مشخص غير بشري تجربه در آنچه به

اً صـرف  كـه  اجتمـاعي  اوهـام  بـه  بايد كه همانطور شكست هم در را دانش و آگاهي وهم و فن
 وضـعيت  به نسبت شوپهناور بدبيني از عبور با نيچه. بود بدبين است خودپرستانه اميال پشتيبان
. داشت مدرنيته گونه سوژه انساني تصوير ويراني و نقد در سعي آن براي متصور آينده و موجود

 براي حل راه تنها نيچه تفكر در كه اراده فلسفه و قدرت خواست از استفاده با توان مي آيا حال
 ارائـه  بـا  نيچه رسد مي نظر به جست؟ مدد هويت بحران حل براي است امروزين انسان هويت
 دوران در فرهنـگ  هـاي  اسطوره به توجه مدد به يكسو از كه فرهنگي هويت از يديجد الگوي

 سـاخته،  آگـاهي  گـزين  جـاي  را خواسـت  ديگر سويي از و گرفته شكل مدرنيته زدايي اسطوره
 بـه  سبب به اين و سازد فراهم را اروپايي انگار نيست فرهنگ در اساسي تجديد امكان توانسته
 يونـان  به بازگشت با نيچه كه هرچند. است گرديده ميسر درنم فرهنگ حقيقت كشيدن چالش

 يـك  سـوي  به را ما يافته، تجلي تراژدي در كه آن از طاليي تصوير يك ادامه و سقراط از پيش
 فرهنگـي  نوسـتالژي  يـك  از بـيش  چيزي بايد را او انديشه اما كند، مي دعوت درخشان گذشته

 خـود  از جديد تعريف سوي به فرهنگ محرك هم تواند مي نيچه الگوي كارگيري به. كرد تلقي
 گيـر  دامـن  و شـده  شـروع  اروپا از كه عصر اين هويت بحران درمان براي راهكاري هم و شده
 بـا  نيچـه . )184ـ202 :1380 تورن، ؛1377 احمدي، ؛1371 كاپلستون، (باشد شده، ديگر هاي فرهنگ همه

 ارائـه  بـه  اروپـايي  فرهنگ براي موزگاريآ عنوان به) زرتشت (غيراروپايي چهره يك از استفاده
 ايـن  كيشان هم اينكه اما پردازد، مي شرق فرهنگ از درخشان تصوري براساس انسان اَبر الگوي

 و جـدي  تأمـل  كـه  اسـت  پرسـشي  هستند؛ زندگي و دانش از سطح كدامين در امروز آموزگار
  !طلبد؟ مي را ديگر پژوهش
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