
 

 
 
 
 

 
 
 

 مرگ و زندگی به وسیدیونوس رویکرد و "نیچه"

 آرانیحمیدرضا محبوبی

 دهدهییچکچک
 است ساخته متافيزیکي موجودی او از رنج و مرگ با آدمي مواجهة ،"شوپنهاور" نظر در
 فلسفة در نيچه. هاستآن برای معنایي یا پاسخ یافتن برای جستجوگری معنایبه که
 در رو نیا از و است فقموا شوپنهاوری برداشت این با زیادی حد تا ابتدا همان از خود
 بازنمایندة کدام هر که گوناگونش آثار در نيچه چگونه دهم نشان ام کوشيده مقاله این

 تسالیي کم دست یا و معنا کوشد مي هستند، او ورزی اندیشه های مرحله از ای مرحله
 در نيچه که هستند هایي حلراه ،دیونوسوسي و آپولوني حل راه دو. کند پيدا مرگ برای

 حلراه نيچه چرا که ام داده  نشان مقاله بخش دومين در و پرورد مي اثرش نخستين
 کمابيش مياني دوران آثار در چاره راه  دو این. دهد مي ترجي  آپولوني بر را دیونوسوسي

 را هاآن بعد اندکي که پيماید مي را دیگری هایي راه نيچه و شوند مي سپرده فراموشي به
 است حليراه نهایت در دیونوسوسي حلراه که است آن نویسنده یادعا. گوید مي ترک
 ،اثرش نخستين متافيزیکي قامت و قد در نه باراین هرچند ،متأخرش آثار در نيچه که
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 مقدمه

ترین مفاهيمي است که ذهن  ناميد از مهم  توان شکنندگي وضعيت آدمي نچه ميگمان مرگ، و آ ( بي1
بشری را به خود مشغول داشته است، و ازجمله اموری است که آدميان را به تکاپوی یافتن معنا انداخته و 

سخن  کنند و از آن نيز اند. متون دیني به کرات از مرگ یاد مي متوجه ندایي ساخته که پيامبران درافکنده
کـه   با آن را به عقب اندازند، درحالي  کوشند مواجهه گویند که چرا آدميان از مرگ هراس دارند و یا مي مي
طـور خـاص    و بـه  کـریم  قـرآن  درویـژه   چيز به قطعيت آن نيست. در متون دیني اسـالمي نيـز، بـه    هيچ
ک حقيقت هستي، خودشناسـي  های رسيدن به در ترین راه عنوان یکي از مهم اندیشي به ، مرگالبالغه نهج

 کــه جــایي در  و خداشناســي، و در نهایــت ســبکباری و رهــایي روحــي برجســته شــده اســت. طرفــه آن

گوید  پيش از وفات خود از تالش ناکامش در کشف راز مرگ سخن مي "حضرت علي )ع("، نهج البالغه
  1نامد. مي« علمي در خزانة اسرار»و آن را 

 انـد   اندیشـمندان و نویسـندگان دینـي و غيردینـي بـه مـرگ اندیشـيده        اما در کنار متـون دینـي نيـز،   
بيني خود جایگاهي بـرای آن بيابنـد. در دوران مـدرن از جملـه نيچـه و شـوپنهاور        اند در جهان و کوشيده

(Schopenhauer)    دو فيلســوفي هســتند کــه شــکنندگي انســاني را اســاس و محــور فلســفة خــود و 
در ایـن مقالـه نویسـنده بـه بررسـي      . انـد  قـرار داده  اصلي فلسفي خود پروژةتالش برای مواجهه با آن را 

رو  شـود، و ازایـن   پردازد. اگرچه نيچه از موضعي غيردیني با این مسأله روبرو مي مواجهة نيچه با مرگ مي
هـای او از سرشـت ایـن مواجهـه و نيـز در       تواند به مذاد دینداران بچسبد، امـا تحليـل   های او نمي پاسخ
به علم مخزون مـرگ و   ما نسبت های تواند گاه بر بصيرت دهد هم مي دست مي هایي که به حال پاسخ عين
دیني بيافزاید و هم یاریگر ما در کشف زوایای گوناگون و اهميت و ارزشـمندی آن پاسـخ در قبـال      پاسخ

 ها گردد.  سایر پاسخ
لب ، ((HH, II: Preface1))نامد  خود ميفلسفي « تنها و یگانه آموزگار»، که نيچه وی را شوپنهاور( 8

دانست، یعني پاسخي برای  اصلي دین و فلسفه را فراهم آوردن پاسخي برای مرگ و رنج مي ةمای و درون
سرشـت جهـان و    ةآدمي دامن زده است و او را موجـودی پرسشـگر دربـار    «نياز متافيزیکي»آنچه که به 

ای از  آدمي در مرحلـه » ن ميان نخست از همه مرگ:و در ای -موجودی متافيزیکي - زندگي ساخته است
جای تلقي آن چونان امری عـادی و معمـولي،    کند و به دوران رشد خویش باالخره از وجود خود سؤال مي

و   افتد. این شگفتي با خيره شدن آدمـي بـه معمـای مـرگ، جـدی      در برابر آن به حيرت و شگفتي درمي
این معما برای انسـاني کـه محکـوم بـه     »یافتن پاسخي برای ، و ((WWR, II: 160))« گردد تر مي جدی

نـاتواني   .«شود است، به بخشي از شرط هستي او بدل مي يزندگي در نور ميرایي، در نور تاریکي ... نيست
 کنـد  مـي « نااميدی»و « آشوبه دل»این موجود متافيزیکي در یافتن پاسخي برای مرگ زندگي او را دچار 

((WWR, II: 170))سان، یافتن تسالیي متافيزیکي و پـادزهری در برابـر قطعيـت مـرگ، کـار       مين. به ه
آمـاده سـازی بـرای    »اصيل چيزی جز  ةشود، فلسف متذکر مي "سقراط"گونه که  اصلي فلسفه است، و آن

 (.(.WWR, II: 463))نيست « مرگ )مشق موت(
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بيش از مرگ بر رنـج و   گوید، هر چند وی و اهميت آن سخن مي« نياز متافيزیکي»نيچه نيز از همين 
 ,Z: I, 3; GM: II, 7, 11; III)از جمله بنگرید بـه   نهد نياز برای یافتن یا ساختن معنای آن تأکيد مي

5, 28; WP: 55)). درهـای گونـاگون او بـه نيـاز متـافيزیکي )از جملـه        اما اشاره GS: Preface to the 

Second Edition, 2-3, 151, 347; BGE:12; EH: Human All Too Human, 6)  حکایت از آن
خـواهم داد کـه در واقـع    نشان  مقالهدر این وپایي زده باشد.  دارند که او باید برای معنای مرگ نيز دست

اسـت کـه    ای نحوة مواجههبر همان   نهایت مبتنيدردر قبال مرگ  مواجهة او کند و نيچه چنين کاری مي
در  (The Birth of Tragedy out of The Spirit of Music) از درون روح موسـيقي  زایش تراژدیوی در 
 از آن سخن گفته بود.  ((Dionysian)) «دیونوسوسي ةچار»قالب 

رو ایـن بخـش    پردازم، و از آن نيچه مي زایش تراژدیی، به شرح و تبيين تالش نيچه در بعددر بخش 
واقع چيزی جز تکرار پاسـخ او  نظر نویسنده پاسخ اصلي نيچه در  ترین بخش این مقاله است که به مفصل

انـدازم و   های دوران مياني تفکر نيچه مي نيست. پس از آن به اختصار نگاهي به نگاشته زایش تراژدیدر 
 گيرم.  در پایان کوشش نيچه در واپسين آثارش را به دیده مي

 تراژدی زایش: زندگی به تراژیك-دیونوسوسی گویی آری

اصلي آن، چنانچـه عنـوان    ةنيچه است و مسأل ةکتاب منتشرشدنخستين ( 1211-8) زایش تراژدی (1

کنـد،   حکایـت مـي   ،(Hellenism and Pessimism) جهان یونـاني و بـدبيني  ، (1220) آن در ویراست دوم
انگيزتـرین تبـار    ترین، رشک ترین، زیبا کامياب»، جستجوی پاسخي برای این مسأله است که چرا یونانيان

ـ  ،«ندگي را چنين فریبا در نظر ساختندآدميان...، مردماني که ز  پيـدا کردنـد  تـراژدی نيـاز    ةبه هنر بدبينان
(BT: Attempt at Self-Criticism, 1) . 

 بـر درک و   (Winckelmann) وینکلمـان نظر نيچه و برخالف تصور رایجـي کـه از روزگـار     یونانيان، به

خوش و فارغ از هرگونه رنـج و درد هسـتي   مردماني سر ،تلقي آلمانيان از فرهنگ یونان سایه انداخته بود
نظيرشان در درک  ها، طبع بسيار ژرف و حساسيت بي دلي و سرخوشي  اهری آن ، بلکه در پس آرامندنبود

، قـرار  (BT: 4, 6, 9, 17نامد )بنگرید بـه   آور زندگي، که نيچه آن را حقيقت دیونوسوسي مي حقایق رنج
ها نهفتـه بـود، شاهــدی     المپي آن ةرویـ  یونانيان، که در پسهای  تاریک اسطوره ةسوی (.BT: 7)داشت 

طبيعـت، حکومـت محتـوم     ((Titanic))  های سنگدل تيتاني قدرت، است بر این دریافت دیونوسوسي ایشان
کـاری از پـيش     هم باشـد،  (Oedipus) اودیپوسالهگان تقدیر، که در برابر آن خردمندی، حتي اگر از آن  

انگيـزی   های دهشـت  ، و دیگر اسطوره(Prometheusپرومتئوس )ر دوست انسان، گ برد، کرکس عقوبت نمي
، مصـاحب  فرزانـه ( Silenus) سسـيلنو نهاد، حکمتي که  نشين مي که مهر تأیيدی بر حکمت خدای جنگل

 بهتـرین چيــز بـرای شـما ]آدميـان[ یکســره     »دیونوسـوس، آن را بهتـر از هـر کسـي بيــان کـرده بـود:       

بودن. اما پس از این، بهترین چيز برای شـما ایـن     نبودن، هيچنشدن،   ار دارد: زادهبيرون از دسترستان قر
 . اما سـخن نيچـه در ایـن اسـت کـه یونانيـان، بـا وجـود آنکـه بـا           (BT: 3) «است: هر چه زودتر مردن
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اصطالح تاریخ جهـاني خيـره گشـته و سـنگدلي      انگيز به چشمان تيز خود درست به دل ویرانگری دهشت
 رفت که چون یـک بـودایي آرزوی انکـار خواسـت را در دل خـود بپرواننـد        آن مي را دیدند، و بيمطبيعت 

ای شوند که راه را  کننده فلج« آشوبه و بيزاری دل»نشين دچار  جنگل (Silenus) سيلنوسو از درک حکمت 
و بيـزاری شـدند   آشـوبه   ه به انکار بودایي خواست روی آوردند و نه دچـار دل ن بست، اما بر هر کنشي مي

(BT:7, 21)تنها زندگي را تاب آوردند، بلکه بدان با تمام وجـود نيـز آری گفتنـد و بـه      ها ماندند و نه . آن
 انگيزترین تبار آدمياني که زندگي را چنين در نظر فریبا ساختند بـدل شـدند   ترین، رشک ترین، زیبا کامياب

(BT: 21). 
بخـش بـا نيـروی     اوج خطـر، همچـون جـاودگری نجـات     ةحظهنر در این ل»نظر نيچه،  اما چگونه؟ به

دهشـتناکي و پـوچي    ةآفـرین دربـار   های تاریک و بيزاری اندیشه»و این « خود پا پيش گذاشت ةشفادهند
از  (.BT: 7)« سـازند  سوی بازنمودها و مفاهيمي گرداند که آدمي را به زیسـتن توانـا مـي     هستي را رو به

نظـر وی،   شناسـد، بـه   هنـری را از یکـدیگر بـازمي    رانة يان دو گونه هنر وآنجایي که نيچه در ميان یونان
آکند هستي و، یا بـه تعبيـر    یونانيان در برابر این درک شهودی از سرشت پيوسته ویرانگر و نابودساز و رنج

شـعر حماسـي   »طور خـاص،   ، و به(Apollonian)« هنر آپولوني»وی بدبيني، دو راه چاره داشتند: یکي 
 و آیســـخولوس (Sophocles) ســـوفوکلس «هنـــر دیونوسوســـي»و دومـــي،  (Homer) «هـــومری

(Aeschylus)-  از طریـق  « کشف لـذت و شـادی در فرانمودهـا   »تراژدی. هنر آپولوني، در یک کلمه، با
آورد و هنـر   ای در برابر مرگ و رنج فراهم مـي   چاره  های هستي راه ها و دهشت بر ترس« پرده پوشاندن»

لذت و شـادی  »دهد که  این را به ما تعليم مي« تسالیي متافيزیکي»دست دادن  ز طریق بهدیونوسوسي ا
این بخش به توضي  هر یک از ایـن دو   ة. در ادام(BT: 17)« ها بيابيم را نه در فرانمودها، که در پس آن

 م.پرداز راه چاره مي
خـدایان بـود    ةی که چون دربـار هنر آپولوني است، هنر ةنخست در برابر مرگ و رنج، چار ةراه چار( 8

. هنـر  (DW: 2)« گرایـي یـا روحانيـت    دین زندگي، نه دین تکليف یا زهد»نامد،  نيچه آن را دین نيز مي
های زیبای  است با آفرینش صورت فردانيت اصلآگاهي دستخوش  ةشناسان دگرگرداندن زیبایي ،آپـولوني

آفریند، و واالترین  از آنچه طبيعت در رؤیاها برای ما ميمدلي  ةمند، بر پای تمام و کمال فردیت آشکارا و به
جهـان رؤیـازاده و درخشـان    »، آثـار خـود   هومر در  هومری است. به نظر نيچه، ةآن نيز هنر حماس ةنمون
غلبه کنند... یـا  »را آفرید تا از طریق آن یونانيان بر وحشت و دهشت هستي « (Olympus) نشينان المپ

ی  خـدایان و   هایشـان دربـاره   . یونانيان هومری، در داسـتان (BT: 3)« آن بپوشانند ای بر در هرحال، پرده
ــاره     ــه نگ ــد، بلک ــاني را نيافریدن ــد انس ــا ض ــاني ی ــاني غيرانس ــان، آرم ــته »ای  قهرمان ــره گش  «دگرچه

(Transfigured) بخشيده از هستي و زندگي انسـاني را خلـق کردنـد    ای شکوه  از خود، جلوه (BT: 15) ،
 (.BT: 3)« هستي در پرتو نور درخشان چنين خدایاني خود مطلوب و ]جاودانه[ خواستني شد»که گونه  آن

وجود آورد تا هستي را کامل گرداند و آدميان را بفریباند تـا بـه    ای که هنر را به همان رانه»به تعبير نيچه، 
ـ  ةپـا کـرد تـا اراد     و نشينان نيز دست  زندگي ادامه دهند، جهاني از المپ آن را چونـان   (Hellenic) يهلن

ساخت. یونانيان به یاری ایـن خـدایان از پـس  توجيـه       او را دیگر و زیباتر مي ةکار برد که چهر ای به آیينه
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 (Theodicy) یگانـه ؛ زیسـتند  همـين زنـدگي مـي    زندگي برآمدند، چـرا کـه ایـن خـدایان نيـز خـود بـه       
  (.BT: 3) «بخش خرسندی

ــم     آن ــد فه ــت کلي ــه پيداس ــه ک ــر     گون ــای تعبي ــد در معن ــوني را بای ــری آپول ــرینش هن ــد آف  فراین
 دانـد   مربـوط مـي  « دروغ»و « تـوهم »یافـت. نيچـه غالبـا  معنـای ایـن واژه را بـا       « دگرچهره گرداندن»

 اهر این رابطه چنين حکایت دارد کـه درنظـر نيچـه،     . به(WP: 853 و نيز BT: 3, 7, 16, 18 )بنگرید:
هـا،   دهد که بر تمام زشـتي  دست مي کلي هنر آپولوني( تصویری از زندگي به طور هومر )و به ةجهان آفرید

 ةها و دردهای آن رنگ پاشيده شده است. اما جهان هومری سرشار از مرگ و ویراني است و بيشترین رنج
دارد کـه در چنـين    چرخد. حتي نيچه خود نيز اذعان مـي  های آن نيز بر حول جنگ مي ها و روایت داستان
. پـس در واقـع، پنهـان داشـتن و پـرده      (BT: 3) «چيز از خير و شر به خدایي رسيده اسـت  همه»جهاني 

 گرداني دانست. توان معنای دگرچهره ها را نمي پوشاندن بر زشتي
 تـرین چيزهـا را بـا شـادی در صـرف فرانمـود        دهشـتناک »دانـد کـه    نيچه، هنر آپولوني را هنری مـي 

 ، و هنرمنـد آپولـوني را   (BT: 13)« گردانـد  مي صرف فرانمود دگر]و صورت  اهر[ و رستگاری از طریق 
کسـي   _هاسـت   خواهان رسيدن به کنه چيزها و پرده برداشـتن از آن   برخالف دانشمند که همواره _نيز 
وار، بدانچه حتي پس از چنين پرده برداشتني در پرده مانده اسـت،   زده و شيفته با نگاهي بهت»داند که  مي

ــي ــگ درم ــ چن ــان    (BT: 15)« دزن ــه هم ــایند )ک ــت ناخوش ــتن از حقيق ــرده برداش ــس از پ ــي پ  . حت
یا خائوس نهفته در کنه جهـان اسـت(، هنرمنـد آپولـوني      (Primordial unity) «یگانگي نخستگاهي»

جوید و در کار سرخوش شدن و سرخوش  مي« مند زیبا های فردیت صورت»شادی خود را در زیبایي یعني 
ریشه در عمـق  « های زیبا صورت»بردني از  . چنين سرخوشي یافتن و لذت(BT: 16)هاست  ساختن از آن

رؤیاهایمان را با لـذت و ضـرورتي    ةهای زاد سرشـت و سـاختار وجودی ما دارد، بـدان هنگـام که صورت
گـری او بـا    گيریم. در واقع، یگانگي نخستگاهي از رهگذر آدمي و به ميـانجي  ناپذیر در آغوش مي اجتناب

، چـه در عـالم رؤیـا و چـه در هنرهـای      «توهمات زیبـایي صـورت   ـاهر  صـرف    »شمار  رینش این بيآف
ـ  ةزندگي را شایست»است که  تصویرپرداز بعـد، مشـتاد    ةلحظـ  ةزیستن برای آدمي و او را در انتظار تجرب
 (. BT: 25) «سازد زندگي مي

طـابق بـا آن بـه زنـدگي،     این مطلب نا ر بدین معناست که هنری همچون هنر هـومری و نگـرش م  
حتـي   چيـز را  درصدد حذف چيزی از سرشت هستي و زندگي نيست، بلکه نگرشي است جـامع کـه همـه   

گيـرد، امـا همـواره در حجـابي از صـورت       انگيز و تيره را نيز دربرمي کننده، اندوهبار، غم  چيزهای نگران»
 اشياء )یعنـي فـرم(، بـه تعبيـر دیگـر      پدیدار شدن  ةکوشد نحو درواقع، هنر آپولوني مي .((DW: 1«  اهر
که دخل و تصرفي در محتوای گـاه دهشـتناک و    نگریستن و کانون نگاه ما را تنظيم کند، بدون آن ةشيو
 منـد و زیبـا، فرورفتـه     آن انجام دهد. در این حالت فرد تمایل دارد توصيفي دهشـتناک امـا شـکوه    ةآزارند

 دهد، چـرا کـه پيشـاپيش فـرم مـا را از محتـوا نجـات داده اسـت.          آليت، از زندگي ارائه ای از ایده در هاله
 وجـه واجـد کـارکرد     آفرینـد، بـه هـيچ    آل که هنـر آپولـوني مـي    چنين تصویرهای فرارفته تا سطحي ایده

ها را بایـد   چيزی در ورای خود نيستند، بلکه آن ةاران و و شأن بازنمودی، حکایت وفادارانه یا بيانگری نماد
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عنوان آنچه خودشان هستند، اندرنگریست  صورتي خودبسنده و صرفا  به ا و توهماتي زیبا، بهچونان تصویره
تصاویر زیبای آپولـوني،     (. این قلمروShacht, 1983: 488-90 ها لذت برد )بنگرید: و از زیبایي ذاتي آن

ت، تا بتوان بر آن به واقعيت طبيعت الحاد شده و در کنار آن قرار گرفته اس»گویي جهاني دیگر است که 
. هيچ چيزی، نه در جهان پدیدارها و نه در فراسوی آن با چنين توهمات زیبـایي  (BT: 24)« چيره گشت

 کند.  مطابقت نمي
گوید  نظر نيچه و برخالف رأی شوپنهاور، زیبایي هنر ]آپولوني[ چندان از حقيقت جهان نمي رو، به از این
ــه معنــای ژرف»تــوان آن را واجــد ارزش معرفتــي  و نمــي  تــرین ادراک و فهــم ذات حقيقــي چيزهــا،  ب
 وجـه   . هنـر آپولـوني بـه هـيچ    (WWR, I: 451)دانسـت  « هـا  هـای افالطـوني آن   دیگـر، ایـده   به بيـان 

، کـه  (BT: 1)« گرداننـده   چهـره  ای است دگـر  آیينه»ای با قدرت بازتاب دقيق واقعيت نيست، بلکه  آیينه
ــن جهــان» ــت ای ــرده« واقعي ــي  ای را در پ ــا و شــکوهمند نشــان م ــوهم زیب ــز BT: 24)  دهــد از ت ، ني

همچنـين تأکيـد نيچـه بـر تعبيـر       .(Shacht, 1983: 483-4; Nussbaum, 1998: 53-4بنگریـد: 
انـداز درونـي، یعنـي احسـاس آن      اندرنگری تصویرهای زیبا حاکي از آن است که در هنر آپولوني، چشـم 

برمال شدن ندارد، چرا که نـه   ةج و ميرایي قرار گرفته، اجازانساني که در درون موقعيت فقدان، آسيب، رن
هـای زیبـا، احسـاس یگـانگي و      کدام با ایـن صـورت   هنرمند و نه تماشاگر و مخاطب این قسم هنر هيچ

انـد کـه دیگـر مجـال      هـای آپولـوني شـده    هـا و نگـاره   زیبـایي پيکـره   ةکنند؛ گویا چنان خير همدلي نمي
تفاوت آشيل با هومر در همين است: یکي تجربه و احسـاس  » ؛شود پيدا نمياحساسي با درد و رنج آن  هم
  هـم   رواني _ذهني  چنين برخوردی با اثر هنری، آگاهي و حالت (.HH, I: 21)« کند، دیگری توصيف مي

گردانـي   ه درگيـر دگردیسـي و دگرچهـر    آفرینشگر به هنگام آفرینش و هم تماشاگر به هنگام اندرنگری را
. اگرچه این دگردیسي عموما  چندگاهي ؛سازد طابقي با آنچه در خود اثر هنری رخ داده است ميمشابه و م

 کنـد  انساني که اثر هنری آپولوني را تجربه مي ةو گذراست و هيچ تغييری در هویت و سرشت روانشناسان
ولوني، بـرای  گذارد، اما ادعای نيچه آن است که چنين دگردیسيي در سرشت یونانيان عصر آپ برجای نمي

عنـوان   هـا بـدل شـد، خصـلتي کـه نيچـه بعـدها از آن بـه         ها به خصلتي ثابت و ماندگار در طول سده آن
ـ  تعبير کرد، و به« گرایي از سر ژرفا سطحي» آن  ةنظر او، فرهنگ و زندگي کنشگرای عصر هومری بر پای

ند کـه چگونـه زنـدگي کننـد.     دانست»شکل گرفته بود. یونانيان به برکت هنر آپولوني، خاصه هنر هومری 
آنچه برای این زیستن الزم است، شجاعانه ایستادن و ماندن در سط ، رویه، پوسته، ستودن فرانمود، باور 

 «از سر ژرفاگرا بودند  ها و کل المپ فرانمود است. این یونانيان مردماني سطحي ها، آواها، کلمه به صورت
(GS: Preface, 4.) 

  (،BGE: 59)« هـای نـاب   وغزني .... و پرسـتش پرشـور و گـزاف صـورت    شتابکاری، سبکسری، در»
 (،GS: 276)« دیده برتـافتن »، (GS: Preface, 4)« دانستن نهخوب فراموش کردن، و ماهر بودن در »

سر، سبک، روان،  سرخوش، شاد، کودک»آن چيزی بود که یونانيان را به هنرمندان و بازیگراني  ةاینها هم
بدل ساخته بود که زندگي را با سرشـاری تمـام    (GS: Preface, 4)« خدایانه ساختگي خيال، خدایانه بي

 (. HH, I: 154)نيز بنگرید به  کردند مي بازی آن باو  زیستند مي
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های هسـتي و جهـان، بـا خلـق      گونه، یونانيان در برخوردی قهرمانانه با زندگي و ترس و دهشت بدین
رو، بـه   دین زندگي سرشارانه و پراپر از شور و سرزندگي بود و از ایـن  خدایان المپي، دیني ابداع کردند که

راه را بـرای زنـدگي و     جهاني، سوی معنویت و روحانيت، زهد و هرگونه گریز آن ها به جای سود دادن آن
قداست، سختي و خشونت دیگـر ادیـان،     ای از توهم زیبا ممکن ساخت. در قياس با جدیت، کنش در پرده

  های سبکسرانه پردازی ن هومری، که در آن از خير و شر، همه چيز به خدایي رسيده است، خيالبسا دی چه
هـای   هومری بـر فـراز بلنـدی    (Pantheon) که دریابيم چگونه این پانتئون و بازیگوشانه نماید، مگر این

 :نشين بنا شده بود حکمت خدای جنگل

 ، همچـون صـليبي اسـت    (Goethe) "گوتـه "ای، بـه تعبيـر    چنين جهـان دگرگشـته  
رو بـه   نشين درخشـان، تنهـا از آن   های سرخ. مصاحبان المپ پوشيده و نهفته در زیر گل
 "آشـيل "که مرگ زودهنگام  ( Moirai)ی مویرا ةغمگنان ةفرمانروایي رسيدند تا سيطر

(Achillesــراس ــز  ( و ازدواج ه ــوس"انگي ــر  "اودیپ ــس چه ــم زد، در پ ــای  ه را رق  ه
ــاک  ــوس"تابن ــون"(، Zeus) "زئ ــرمس"، "آپول ــه  Hermes) ه ــران نهفت  ( و دیگ

دارند. اگر این صورت   اهر هنری جهان ميانين المپي نبود، یونانيان هرگز توان رهـایي  
ــوغ      ــه نب ــود ک ــن ضــرورت ب  از حکمــت مصــاحب دیونوســوس را نداشــتند. از ســر ای

  «دیسـه تئو»هنری  یونانيـان بـه آفـرینش ایـن خـدایان دامـن زد و بـه همـين دليـل،          
ای برای یونانيان نبود؛ یونانيان دقت داشـتند تـا هرگـز هسـتي جهـان و از       هرگز مسأله

ــد؛  ئورو، مســ ایــن ــدین خــدایان ندارن ــان امــور در آن را منتســب ب  ليت چگــونگي جری
 خدایان خود نيز در چنگال ضرورت گرفتار بودنـد... یونانيـان هسـتي خـود را در چنـين      

(، از Medusa) دیدند، و با نهادن آن در برابر چشمان مدوساای  گرداننده دگرچهره ةآیين
انـدازه حسـاس بـا چنـين      خود محافظت کردند. در غير این صورت، چگونه مردماني بي

دیدند که  نظيری برای رنج کشيدن، قادر بودند تاب زندگي را بياورند، اگر نمي استعداد بي
سرشـار  شـکوهي  واالتـر! همـان     زینـد،   خدایانشان نيز درست خود همين زندگي را مـي 

وجود فراخواند تا از هستي محافظت کنـد، آن را فزونـي بخشـد، و      ای که هنر را به رانه
آدميان را برای تداوم زندگي بفریبد، راه به آفـرینش جهـان المپـي، جهـاني از زیبـایي،      

 (. DW: 2آرامش و لذت نيز گشود )

دست دادیم، چنـان اسـت کـه در آن     وصيفي که از آن بهرویکرد آپولوني، بر حسب ترسد  نظر مي ( به3
صـورت آنچـه کـه     ایـن در  .برمال شـدن نـدارد   ةموضع دروني فرد دچار مرگ، رنج، فقدان و آسيب اجاز

رنج و مرگ تعبير کرد، چيزی است که این رویکرد پاسخي بـرای آن  « مال من بودگي»توان از آن با  مي
دهد، مرگ و رنج دیگری است، امـا مـرگ و رنـج مـن درسـت       ن ميندارد. آنچه این رویکرد همواره نشا
شود. به دیگر بيان، از آنجایي که اساس موضع آپولوني بـر   مي  ای کشيده چيزی است که بر روی آن پرده
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معنـای واقعـي کلمـه     و به تعبيری بر دروغ و تـوهم بـه    هوشي دروني، ای بي خودفریبي، فراموشي و گونه
 تواند فرد را همـواره در موضـعي بيرونـي و سـطحي نسـبت       یکردی به زندگي نمياستوار است، چنين رو

 گيـرد،   به درد و رنج قرار دهد، چـرا کـه سـرانجام حقيقـت تلـخ هسـتي جـایي گریبـان شـخص را مـي          

ــه بيمــاری   و او را درهــم فرومــي ــرای نمون ــوني، آنگــاه کــه ب  ی ا ریــزد. در پــيش گــرفتن موضــعي آپول

دیگـر آنجـا کـه رنـج      عبارت ترین کسان، به گيرد یا در قبال مرگ نزدیک د را ميمزمن و دردآکند دامن فر
 نظـر   شود کاری است دشـوار و نـاممکن. بيهـوده نيسـت کـه بـه       اندازی دروني تجربه مي هستي از چشم

رنج انسان هومری همـه آن شـد   »نيچه پس از شایان زیست گشتن زندگي از طریق جهان هنر آپولوني، 
خواری بـود   خورد، دری  گوش مي ای هم به د رخت از این هستي بربست؛ اکنون اگر گاه نالهکه چه زود بای

هـای درختـان، بـر پایـان عصـر       نسل آدميان همچـون بـرگ   درنگ نسل مرگ، بر گذار بي جوان آشيلبر 
زود مـردن بـود و پـس از آن هرگـز      هـا  خالف حکمت سيلنوس، بدترین چيز بـرای آن  حماسي. اینک بر

دليل همين ضعف اساسي هنر آپولوني که انسان هومری را در  به نظر نویسنده، نيچه به (.BT: 3) «مردن
بر رویکرد و هنـر آپولـوني    را نهد، رویکرد و هنر دیونوسوسي سپر مي برابر مرگ و رنج شخص خودش بي

 دهد.  ميترجي  
 فرانمــودی افــراد کــه آپولــون در معنــای متــافيزیکي حــاکي از جهــان توهمــاني و صــرف ( درحــالي8

 شــده اســت، دیونوســوس بــه پــس پشــت ایــن رؤیــا، بــه آن   زمــاني جــدا از هــم و مرزبنــدی-مکــاني

 « خواسـت »، بـه تعبيـری شـاید همـان     (BT: 1)« چيزهـا  ةیگانگي نخسـتگاهي تيـره و تاریـک همـ    »

 ی کـه آگـاهي و رؤیـای آپولـوني بـه معنـا      سـان، درحـالي   ، اشاره دارد. بـه همـين  (BT: 17)شوپنهاوری 

 اســت، سرمسـتي و شــور دیونوسوسـي بــا فرابـردن مــا از ســط      اصــل فردانيـت بـودن در ایــن جهـان   

انگيـز هسـتي مواجـه     امان، ما را با این یگانگي و حقيقت ژرف و دهشـت  آگاهي آپولوني معمول و هرروزه
 سازد.  مي

سي ناب، وضـعيتي  و وضعيت دیونوسو  نهد: یکي تجربه دیونوسوسي تمایز مي ةنيچه ميان دو نوع تجرب
 کردنـد، و دیگـری تجربـه و وضـعيت دیونوسـویي       خـود تجربـه مـي    ةهـای وحشـيان   که بربرها در ارجي

داشت. در حالـت نخسـت،    که یونانيان آن را مالیم و معتدل ساخته بودند، یعني آنچه که تراژدی ارائه مي
 سـفت   ةه دیوارهـای دشـمنان  شود کـ  و وضعيت[ دیونوسوسي مي  در دست افسون  ]حالت»به تعبير نيچه، 

و جـای ایـن   « آپولوني ميان انسان و انسان، و انسان و طبيعت کشيده است، فروریـزد  ةو سختي که نگر
نـه تنهـا خـود را بـا     »کرد که در آن هر فرد  مي  پر« ]/مژده/ آیين [ هماهنگي همگاني  انجيل»دیوارها را 

 کنـد   کند، بلکه همچنـين احسـاس مـي    احساس ميیافته  دیگران در اطرافش، یگانه شده، آشتي و سازش

 هـای آن در   پـاره  دریـده و تکـه   ازهـم ( Maya)« مایـا »که گویي حجاب  چنان که با او یکي شده است، آن

. در این حالـت شـور و سرمسـتي    (BT: 1)« روند سو مي سو و آن برابر موجود نخستگاهي رازآلود، به این
 شـهوتراني   ةمشـمئزکنند  ةی جنسي، و در کـل، آميـز   اطي غریزهرواداری افر»توانست به  دیونوسوسي مي

یعنـي در سـط   واقعيـت     -، چرا کـه در وضـعيت آگـاهي دیونوسوسـي     (BT: 2)منجر شود « رحمي و بي
 همة ما یکي هستيم و فرد و فردانيت به خودی خود، فاقد هرگونه ارزشـي اسـت. بـا مـرگ      -متافيزیکي
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تـوان   مـان، مـي   عنوان تأیيد طبيعت فرافردی سرشت حقيقي تي بهشود و ح یک فرد هرگز چيزی کم نمي
   تـرین صـورت   هـای دیونوسوسـي در نـاب    ترتيـب، شـور و غليـان    بدین .ها را نيز قرباني نمود دیگر انسان

گونه که در ميـان هنـدیان گذشـت، فردانيـت فـرد را در قلمـرو خودانکـاری بودیسـتي رازورانـه           خود آن
 ، اندیشـة کـنش سياسـي در دفـاع از سـرزمين مـادری، کـه جـزء اولـين غرایـز           رو بـرد، و از ایـن   فرومي

خـود و بيگانـه بـا آپولـون، خـدایي کـه تأسـيس         مردانة سياسي است، به ذهن چنين شورمند از خود بـي 
 یافـت. امـا یونانيـان همـان مردمـاني بودنـد کـه دليرانـه در          شود، راه نمي شهر بدون او ممکن نمي دولت

[ از سرزمين خویش دفاع کردند و پيـروز  806-810های  ن ]در زمان آیسخولوس، بين سالجنگ با ایرانيا
 . (BT: 21)شدند 
ـ از آنجـایي کـه   توان گفت که  ترتيب مي بدین  وضـعيت دیونوسوسـي نـاب بـا شـرایط زنـدگي        ةتجرب

د، و ندل سازیونانيان مجبور بودند تا این تجربه را مالیم و معت ،اجتماعي و شهری بشری سازگاری نداشت
 ایهـ  ی  ارجـي  و بربرانـه   هـای وحشـيانه   آن را بومي و اهلي سازند. بومي و اهلي شـدن جنبـه   یبه تعبير

(Orgy) ة وسـيل  بـه  هـا  ششـم درآمـدن آن  ة ی سـد  هـای آفرینشـگرانه   دیونوسوسي و به صورت جشنواره
دند. این نهادینه شدن، همـان  فرآیندهایي انجام گرفت که آن فرایندها با آپولون و مناسک او در ارتباط بو

ورزی  دیونوسوسي و تباهي اصل فردانيت برای  شدن گزافه «هنری ةپدید»چيزی است که نيچه از آن به 
بيـان داشـته    BT: 2 را در «پيمان آشتي»کند. )نيچه روایت خود از این مصالحه و  نخستين بار تعبير مي

 است.( 
 هـایي کـه در آن مردمـان بـه      سوسي سر برآورد، جشـنواره های دیني دیونو تراژدی از دل این جشنواره

 تـدریج، کـنش، بـازیگران و همسـرایان      پرداختنـد. بـه   خواني جمعي برای دیونوسوس مي سرود و ستایش

 هــا بيــرون آمدنــد. اگــر چــه در تــراژدی یونــاني دیگــر از آن تجربــة نــاب و گــاه   از دل ایــن جشــنواره

 ویـژه موسـيقي و همسـرایان،     هـای خـود، بـه    بـا تمـام مؤلفـه   کشندة دیونوسوسي خبری نبـود، تـراژدی   

خویشي، فرارفتن از مرزهای فردانيت و بيگانگي، یکي شدن با دیگر آدميان و کل طبيعت، چه در  آن برون
 هـای دیونوسوسـي،    عنـوان فـردی از جمـع شـورمندان ارجـي      مند همسرایان و چه به قالب تودة نافردیت

 مایـا دنبـال شـوپنهاور حجـاب     و پدیداری جهان فردانيت آنچه را که نيچه بـه و در نهایت درآمدن از قلمر
 . نمود بازمينامد،  مي

یافتند که با نشستن به نظارة  ها به یک معنا درمي بردند، چرا که آن یونانيان از تماشای تراژدی لذت مي
ــ   ــه درون کنــه سرش ــابودگری آیينــي، بــه درون وضــعيت بنيــادی انســان )در واقــع ب  ت واقعيــت( خودن

 ، تقـدیر انسـان اسـت، خاصـه     "اودیپـوس "یافتنـد کـه تقـدیر     دیگر، آنان درمي اند. به عبارتي نظر انداخته

به معنای تقدیر خود ایشان. اما پرسش نيچه این است که چرا یونانيـان از فروپاشـي و نـابودی هویـت و     
 بردنـد؟   مایـه لـذت مـي    اشـد، ایـن  مان که در  اهر باید بيش از هر چيز دیگر مایـة هـراس مـا ب    فردانيت

مـان   مان به وضـعيت خاسـتگاهي   دادن فردانيت  نظر نيچه، این لذت ناشي از آن است که ما با از دست به
 بریم. تجربـة بازگشـتن    گردیم، وضعيتي که در واقع از نظرگاهي متافيزیکي همواره در آن به سرمي بازمي

 آلـود فردانيـت، همـراه بـا      قامـت مختصـر در جهـان تـوهم    پـس از ایـن ا    به آن وضعيت  در بنياد طبيعي،
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پاشيدگي خودمان  دانيم ازهم بریم، چرا که در باطن مي لذت است. ما از تماشای نابودی اودیپوس لذت مي
 هـای ارجيانـة    را نيز با لذتي ژرف )و نيز دهشتناک( تجربـه خـواهيم کـرد. لـذتي کـه بربرهـا در تجربـه       

شـدند،   دادند، از آن سرشار مـي  مي  شعور به خود  مجزا و متمایز را از دست دنيوی، هنگامي که احساس و
 گونـه   پاشيدگي اصـيل. وانگهـي، همـان    تجربة مشابه و مبهمي است از لذت و )دهشت( واقعي خود از هم

 مـان تـوهمي    کـه هویـت   معرفت به ایـن   بخش است، پاشيدگي  هویت هم دهشتناک و هم لذت که از هم

الوقوع، نيز هم جذاب است که تاحدی گيرایي تراژدی را تبيـين   پاشيده شدن  قریب از هم است محکوم به
 حقيقـت متـافيزیکي جهـان      انگيز. نيچه در واقع مدعي است که شناخت تـام و تمـام   کند و هم نفرت مي

اد نسـبت بـه هسـتي در فـرد ایجـ       برای هر انساني یکسره برنتابيدني است؛ این شناخت، تهوع و بيزاریي
 تنـاقض  -وار موجـود در تـراژدی    راستي مایة کشـتن او خواهـد گشـت. دوگـانگي تنـاقض      کند که به مي

تـرین   انعکاسي از تناقضي متافيزیک  در بنياد  خود هستي است: آنچه را کـه مـا واقعـي    -ميان رنج و لذت
 ایز در جهـان  عنـوان موجـودی مجـزا و متمـ     مـان بـه   دانـيم، یعنـي فردانيـت     خودمان مـي  حقيقت دربارة 

مند ایجاد کـرده   متافيزیکي نافردیت هستومندآلودی که یک  زماني، چيزی نيست جز فرانمود توهم-مکان
 است. 
ترتيب، کليد اصلي نيچه در تفسير تراژدی توسل به ماهيت تأثير آن، یعني تـأثير تراژیـک اسـت.     بدین

یي کـه انسـاني را از انسـاني دیگـر جـدا      هـا  بندی تأثيری که در آن کشور و جامعه، در واقع، تمامي بخش
گردانـد.   دهد که آدميان را به قلب طبيعت بازمي شوندة وحدتي مي سازند، جای خود را به احساس چيره مي
آورد، آرامش یافتن بدین است کـه در   دست مي این تسالی متافيزیکي که آدمي از هر تراژدی حقيقي به»

ساني نابودناشدني با تمام قدرت و لذت جریـان   دگرگوني، زندگي به بنياد چيزها، و با وجود فرانمودهای در
 .(BT: 7)« دارد

 گونه کـه از ایـن عبـارات نقـل شـده از نيچـه پيداسـت، چنـين          اما این تسال دقيقا  به چه معناست؟ آن
همسـرایاني از جـانوراني طبيعـي کـه گـویي در پـس پشـت و        »، ساتير تسالیي را که در آغاز همسرایان

 هـا،   هـا و ملـت   و بـا وجـود  تـاریخ  پيوسـته در دگرگـوني قـوم      « برنـد  سـر مـي   ی هرگونه تمدني بهفراسو
 ، بـيش از هـر چيـز بایـد     (BT: 7)نمایاندند  ، برای تماشاگران فرامي«مانند که هستند جاودانه همان مي»

واالتـرین و  »و بـا  « تـواني جنسـي   همه»به معنای بازگشتي رمانتيستي به طبيعت، و احساس یگانگي با 
  «تسـالی متـافيزیکي  ». تـا ایـن انـدازه، گفتـار نيچـه در مـورد       (BT: 8)گرفـت  « ترین شورهایش قوی

 دارد،  ی کـه تـراژدی عرضـه مـي    ا اما تسـالی متـافيزیکي  است.  گرایانه جهاني و طبيعت واجد خصلتي این
   گي نيسـت، بلکـه  ، جـایي فراسـوی قلمـرو فرهنـگ و فرهنجيـد     معنای بازگشتن به قلب طبيعت بهصرفا  

 ای متـافيزیکي، یعنـي    معنـای یکـي شـدن بـا باشـنده      سـازد، بـه   گونه که نيچه اندکي بعد روشن مـي  آن
 خواهـد مـا را از شـهوت و شـادی جاودانـة هسـتي        یگانگي خاستگاهي است. هنر دیونوسوسـي نيـز مـي   

 یيم. مـا بایـد دریـابيم    هـا بجـو   مطمئن سازد؛ اما ما باید این شـادی را نـه در فرانمودهـا کـه در پـس آن     
هـای   باید آمادة ویراني دردناکي باشد، ما بایـد بـه دهشـت    گذارد ناگزیر مي که هرآنچه پای به هستي مي

 هستي فردی خيره شویم و در عين حال از ترس خشـکمان نزنـد: تسـالی متـافيزیکي آن، مـا را بـرای       
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 راسـتي   آورد، برای لحظـاتي کوتـاه مـا بـه     در مي وجوش اشکال  در دگرگوني به اندک زماني از ميانة جنب
 کنـيم؛ اکنـون    گسيختة آن را برای هسـتي حـس مـي    خود وجود نخستگاهي هستيم و ولع و شهوت لگام

 سبب باروری سرشار خواسـت جهـاني بـا هـر تقالیـي       های هستي که به ناپذیر صورت در پرتو وفور شمار
درد جانکـاه و فروپاشـي، همگـي در نظرمـان ضـروری      چپانند، ستيزه،  خود را به زور در قلمرو زندگي مي

 ایـم،   پایـان نخسـتگاهي از هسـتي یکـي شـده      گویي ما با لـذت بـي    که  نمایند؛ درست در این هنگامي مي
 آلـود   یابيم که این لـذت فناناپـذیر و جاودانـه اسـت، نشـتر غضـب       مان درمي خویشي دیونوسوسي در برون
رود. اما با وجود ترس و ترحم، ما موجودات زندة شادماني هسـتيم،   ميهای جانکاه بر جانمان فرو  این رنج
 ایـم )بنگریـد بـه     اش یکـي شـده   عنوان وجود زندة یگانه که با شهوت زاینده عنوان افراد، بلکه به اما نه به
BT: 17.) 

يقـت  بخشيدن و زیبا ساختن پدیـدارها و فرانمودهـا، حق    کوشد با شکوه که هنر آپولوني مي پس درحالي
ای از توهم نهفته دارد، تراژدی با فراهم آوردن تسالیي متافيزیکي که چيزی  دهشتناک زندگي را در پرده

مان و  یعني حساس و هوشيار شدن به سرشت فراپدیداری  شبيه به احساس امر واال نزد کانت و شوپنهاور،
نجـات  « های وجود فردیمـان  هراس»است، ما را از « سویـة فـرامحسـوس وجـودمـان»به تعبيـر کانت، 

(. در واقع، همسرایان در تراژدی، Schacht, 1983: 499و نيـز، Young, 2003: 50دهد )بنگریـد:  مي
سـاختند و ایـن    خویشي دیونوسوسي و فراروی از وجود فردیشان وارد مي تماشاگر یوناني را به قلمرو برون

رنج فردانيـت، لـذت واالتـر و شـهوت ایـن باشـندة        دادند که با مرگ، فروپاشي و رها شدن از نوید را مي
مانـد کـه    متافيزیکي در پس فرانمودها را احساس خواهند کرد. اما باز همچنان جای این پرسش باقي مي

رنـج و  »ای تعابير نيچه گرفتـار   مند به هستي که بر طبق پاره چگونه یکي شدن با موجودی چنين شهوت
بخش باشد که بر تمامي دهشـتناکي   مایه لذت تواند آن ، مي(BT: 4, 5)نيز هست « مندی سرمدی تناقض

 آن غلبه کند.  و هولناکي
 انـداز   انـدازمان کـه منظـور او بـيش از هرچيـز چشـم       به نظر نيچه، تنها با دگرگرداندن نگرش و چشم

  شناسـانه  انـدازی زیبـایي   چنين  یگانگي  نخستگاهي و گذار بـه چشـم   اخالقي است، نسبت به سرشت این

سـو،   توانيم به توجيه کل فرایند آفرینش و فروپاشي خاستگاهي دست یابيم. این نکته از یک است که مي
تـوان سرشـت جهـان را بـا آفریننـدة       معنای موافقت نيچه با شوپنهاور است بر سر این معنـا کـه نمـي    به

   گونـه  ر واقـع، آن اروپـایي(. د _ی مسـيحي  لحا  اخالقي کامل یکي گرفت )یعني تئودیسـه  توان و به همه

 وارانگـاری منشـاء آفریننـدة هسـتي اصـرار ورزیـم، آنگـاه خصـلتي          که شوپنهاور باور دارد، اگر بر انسـان 

دیگر، نيچه برخالف شوپنهاور،  آزاری است. اما از سوی را که باید بدان نسبت دهيم نه خيرخواهي که دیگر
داند تا به ناچار ماننـد   زیابي یگانگي خاستگاهي نميانداز اخالقي را تنها امکان برای ارزشگذاری و ار چشم

  ، از ایـن دیگـر، یـک زنـدگاني بهتـر    زنـدگاني  یـک  »افالطون، با وضع جهان حقيقي وجود، یعني وضـع   

 « اخــالد بياالیـد  »ماننـد شـوپنهاور بـدبيني خـویش را بـه       یـا بـه   ،(TI: III, 6)« جهان انتقام بسـتاند 

(BGE: 56) های اخالقي  مسيـحي را تأمين و تضمين کند، شـر و   اند مبنای ارزشتو و جهاني را که نمي
 نکوهيده شمارد.
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 کـه منشـاء آفریننـدة هسـتي را نـه خـدای خيرخـواه مسـيحي          امکان سومي نيز وجـود دارد و آن ایـن  

 یکسره فراتـر از وجـدان و شـعور اخالقـي معمـول      »خدایي بدانيم -و نه دیگرآزار شوپنهاوری، که هنرمند

 تضــادهای انبــارده در درونــش رهــا رنــج ، از سرشــاریرا از زیــر فشــار ســهمگين پراپــری و  کــه خــود

 خواهد از قـدرت خودکامـه و لـذت و تمنـای مـدامش آگـاه شـود، خـواه بـه سـاختن            سازد، و که مي مي

ــا خــوش   ــه نابودســازی، خــواه ب ــدخواهي  مشــغول باشــد، خــواه ب ــد، خــواه از ســر ب ــي عمــل کن   «قلب

(BT: Attempt at Self-Criticism, 5). مندی که در پس پشت همة فرانمودها جـای   واقعيت نافردیت
ای هنرمند است. نيچه به یاری تصویری  ، خود نيز گونه«یگانة نخستگاهي»گرفته، یا به تعبير خود نيچه 

شمارد مشـغول بـازی بـر روی     این یگانگي نخستگاهي را چونان کودکي مي (Heraclitus)هراکليتوسي 
ها  آفریند و آنگاه آن مند را مي های فردیت ها و صورت ای، شکل سبب و نقشه هيچ  ساحلي، که بي های شن

)آپولوني( و هم از  حال، از هر دو بخش این فرایند، هم از آفرینش  ، و در عين(BT: 24 )سازد  را ویران مي
 مـدت از اشـکالي    کوتـاه گيرد. جهان ما چيزی جـز ترکيبـي    سازی )دیونوسوسي( لذتي یکسان برمي ویران

نيست، و هدفي هـم فراسـوی   « عقالني»های ساحلي بيش نيست. بازی کودک پيرو اصول  بر روی شن
« فراسوی خير و شـر »ها بعد(  و )بنا به تعبير نيچه در سال« گناه[ معصومانه ]/بي»بازیي است   خود ندارد؛

(BT: Attempt at Self-Criticism, 5) .وان برای کل این بازی در نظر گرفـت، آن  ت تنها معنایي که مي
ای است که کودک را به آفریدن یا محو ساختن شکل و صورتي به جـای شـکل و    شناسانه معنای زیبایي

عدالتي، تناقض  گناه، بي  جرم،»خدایي، دیگر هيچ اثری از -دارد. در چشم چنين هنرمند صورتي دیگر وامي
مة آنچه که تنها برای ذهن محدود انساني وجود دارد که چيزها وجود ندارد، یعني ه« و رنج در این جهان

کند... در  بيند، و نه برای خدایي که همة چيزها را باهم شهود مي گسسته مي هم پيوسته، بلکه از هم  را نه به
ــازی از آن  ــدان مــي  ایــن جهــان تنهــا بــازی ]/نمــایش[، ب ــد،  گونــه کــه هنرمنــدان و کودکــان ب پردازن

ای همـاره   گناهي هرگونه افزودة اخالقي، در بي  ز ميان رفتن، ساختن و نابودگری را بيآمدن، ا_هست_به
کنند، آتش هماره زنده نيز بـازی   گونه که کودکان و هنرمندان بازی مي گذارد. و همان برابر به نمایش مي

کنـد.   با خود ميگناهي. چنين است بازیي که دهر  کند، و همه در عين بي سازد و ویران مي کند. آن مي مي
 هـا   سـازد، آن  هـایي از ماسـه مـي    با تبدیل خویش به آب و خـاک، همچـون کـودکي بـر دریاکنـار، بـرج      

گيـرد.   گـاه ایـن بـازی را از نـو سـرمي      کند. گاه و بـي  افرازد و آنگاه در زیر دست و پا لگدمال مي را برمي
ند در چنگ نيازش به آفریدن است. گونه که هنرم ای سيری و دلزدگي و دوباره در چنگ نيازش، آن لحظه

هـای نـو را بـه هسـتي      کند به بـازی... چيـزی اسـت کـه جهـان      ای که پيوسته خود را نو مي این انگيزه
 .(PTA: 7)خواند  فرامي

 شناسـانه   گيرد که به جهان با دیدی زیبایي اندازی تنها در اختيار کسي قرار مي اما چنين نگرش و چشم
خـویشي دیـونوسـوسي  هنگـام که در سرمستـي و برون  ویژه آن نگرد، به نـد ميانداز یک هنرم و از چشم
 آفرینـد   ای که او مـي  خدا یکي شده و در لذت آفرینندگي او سهيم گشته، از آثار هنری-هنرمند-با کودک

جهـان تنهـا چونـان پدیـداری     »یابد. درواقـع،   و از تماشای بازی و نمایش هستي، شادی و سرخوشي مي
 هـم بـرای آفریننـدة     آن  شـده و تأیيدپـذیر اسـت،    برانگيز، زیبـا، توجيـه    ، لذت(BT: 24)« شناسانه یيزیبا
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هـای   انداز فرد انساني. ما آدميان تنها تا در آن لحظات موقتي که از طریـق تجربـه   یگانة آن و نه از چشم
 کـودک نخسـتگاهي   سـو، کمـابيش بتـوانيم خودمـان را بـا       شناسـانه و هنـری گونـاگون، از یـک     زیبایي

 دیگـر، شـأن و قـدر خـود را      یکي انگاریم، و زیبایي این بازی ]/نمایش[ را به تماشـا بنشـينيم و از سـوی   
بـریم.   های هنری این هنرمند و تماشاگر یگانه دریابيم، از این تسالی متافيزیک بهره مـي  در مقام آفریده

 نيسـت، بلکـه فراینـد پيوسـتة آفرینشـگری       همه درد و رنج مـن  یابيم که این در این لحظات موقت درمي
 و خـالق ایـن نمـایش هسـتيم.       و نابودسازی دیونوسوسي هستي است و ما خود نه بازیگران که آفریننده

 یـابيم کـه فردانيـت علـت      گوید، مـا درمـي   در این حالت، آنگونه که اساسا  خود اسطورة دیونوسوس بازمي
هـا   ها، دیونوسوس، ایزد اسرار، در کـودکي بـه دسـت تيتـان     رههر گونه رنج و درد ماست. به روایت اسطو

 پـاره شـدن، رنـج اصـلي دیونوسـوس،       سازد که این تکــه  نشان مي هنگـام اسطوره خاطر شد. هم                پاره تکه
 پاره شدن بـه فردانيتـي کـه بایـد خاسـتگاه       ماند، یعني تکـه آب، خاک و آتش مي  تقسيم شدن  به هوا،  به
 سبب هرگونه رنجي در جهان دانست. دیونوسوس در شخص  خـود رنـج نـابودی یگـانگي خاسـتگاهي      و 

 کند. مریـدان دیونوسـوس، بـا شـور و وجـدی تمـام اميـد         و دگرگشتن آن به افراد گوناگون را تجربه مي
پـاره   تکـه تواند در جهاني پرورند، تنها چيزی که مي تولد دوبارة خدای خویش، پایان فردانيت را در دل مي

 ، «فروپاشـي جهـان فردانيـت   »شده، کورسویي از شادی برافـروزد )چـرا کـه تنهـا بـا فروپاشـيي دیگـر،        
پارهـای   تـوان تمـام بـن    مي  (. بـا نظر به این اسطوره،(BT: 21)شود  آن یگانگي نخستين بازگردانده مي

 ، در اختيـار داشـت: یگـانگي    آموزانـد  نگاهي ژرف و بدبينانه به جهان، و نيز اسراری را کـه تـراژدی مـي   
 عنـوان اميـد شـادمانه     و هنر بـه  نخستگاهي تمامي شرها، ةعنوان سرچشم بنيادی همة چيزها، فردانيت به

 به رهایي از طلسم فردانيت و بازگشتي دوباره به یگانگي، به زهـدان یگـانگي نخسـتگاهي )بنگریـد بـه      
BT: 10, 22). 

 شادان دانش و بشری بسیار بس شریب ؛مرگ انکار تا باورانهعلم چرخش از

 اش در پـالودن جـان و جسـم قـوم یونـاني و دمانـدن روحـي تـازه          ( تراژدی یوناني با همـة توانـایي  1

ای نو هـور کـه از آسـتين     (، چندان دوام نياورد و بسيار زود به دست الههBT: 21-24در آن )بنگرید به 
گـروی   ز پـای درآمـد. سـقراط بـا اصـل سـقراط      ا -"سـقراط "–بيرون آمـده بـود    (Euripides)اوریپيد 
هر چيز برای »ترین دشمن تراژدی و عنصر دیونوسوسي آن بود. بنا به این اصل،  اش اصلي شناسانه زیبایي

فضـيلت در شـناخت   »، قانوني همتای این گفتار معروف وی که «پذیر باشد زیبا بودن باید عقالني و عقل
 خواست تراژدی را معقـول بسـازد و بنـابراین در سـرش افتـاده       مياوریپيد در پيروی از این اصل «. است

صـورتي نـاب بـر شـالودة      بود که عنصر اصيل و قدرتمند دیونوسوسي آن را از ميان بردارد و تراژدی را به
نگری غيردیونوسوسي از نو شکل دهد و البته هـم بـه آنچـه در سـر داشـت، رسـيد        هنر، اخالد و جهان

 (. BT: 11-14)بنگرید به 
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داند، با آرماني یکسره نو، انساني که او آن را  نيچه  هور سقراط را در واقع  هور نوع نویي از انسان مي
گونـه کـه هسـت،     نامد. انسان اهل نظـر، همچـون هنرمنـد، از جهـان آن     انسان اهل نظر یا نظرپرداز مي

دارد. تمایز ميـان ایـن دو    ر مياحساس خشنودی دارد، و با این احساس خود را از اخالد عملي بدبيني دو
گشایي آن دانست. آنجا  نوع انسان را بيش از همه باید در موضع متفاوت هرکدام نسبت به حقيقت و پرده

آید، چشمان پر شعف هنرمند بدانچه همچنان در پرده مانده ]و تبيين نشـده[   که حقيقتي از پرده به در مي
]و تبيين شده[ خوش   دل خود را بدانچه سر از پرده برون آوردهکه انسان نظرپرداز،  شود، حال آن خيره مي

کوشد هرچه بيشتر از حقيقت پرده برگيرد ]و تا حد ممکـن تبيينـي دسـت و پـا      رو نيز مي دارد و از این مي
که به خود حقيقـت اهميـت گـذارد، در پـي حقيقـت بـودن را        کند[. در واقع، انسان نظرپرداز )بيش از آن

یـي یافـت کـه خـاص      «توهم متـافيزیکي واال »توان در  داند. تبيين این نگرش را مي ضروری و مهم مي
تواند در ژرفناهای هسـتي   که تأمل عقالني مي او به این“ ایمان راسخ”انسان نظرپرداز است، یعني همان 

توانـد بـه    با دنبال کـردن رشـتة عليـت، مـي    رسوخ کند. سقراط با خونسردی  تمام باور داشت که اندیشه 
تنها از پس فهم هستي برآید و آن را موجـه نمایـد، بلکـه حتـي      های وجود راه یابد و نه ترین مغاک عميق
بينـي   یابد، امری که مایة خـوش های جاودانة آن را مرهمي های آن را راست دارد و جراحت تواند کژی مي

او به مسألة مرگ و رنج. انسان سـقراطي در پـي زدودن ایـن دو از     انسان سقراطي را فراهم آورد و پاسخ
 . (BT: 15, 18)چهرة هستي و زندگي است 

نظر وی، این آرمان  و به پردازد سرسختانه به نقد سقراط و آرمان انسان اهل نظر مي زایش( نيچه در 8
زدودن مـرگ و رنـج کـه     بيني او در باور بـه پيشـرفت و توانـایي بـرای     نظر و خوش سقراطي انسان اهل

پایه شد. این دو فيلسـوف نشـان    و بي  با  هور کانت و شوپنهاور سستفرهنگ مدرن است،  دهندة شکل
تواند از مرزهای پدیداری فراتـر   گاه نمي اندازة انسان سقراطي، دانش هيچ بيني بي دادند که برخالف خوش

ها نشان دادند که واقعيت در نهایت دور از دسترس  ترتيب آن نفسه بردارد. بدین ای از شيء في برود و پرده
دليـل نيچـه    اسـت. بـه همـين   « ناپذیر راستي»های وی  روی نيز کژی شناخت و فهم ما قرار دارد و از این

تنها هيچ پاسخي برای اضطراب وحشتناک فرد انساني در مواجهه  داند که نه فرهنگ مدرن را فرهنگي مي
که برای دو هـزار سـال از چنـگ ایـن      ای بيني ارد، بلکه ما را از آن جهانبا مرگ و گذر زمان در چنته ند

 . (WB: 4)بهره ساخته است  اضطراب رهانيده بود نيز بي
 بـاور نيچـه    ، اثری که سـرآغاز بـه اصـطالح دوران فکـری کمـابيش علـم      بشری بسيار بس بشریاما 

 مواجهـة نيچـه بـا سـقراط و تعلـق      ای در نحـوة   درجـه  126، نمایانگر تغيير نگرش (1212-1221)است 

این اندیشه که عقل آدمي با پـي گـرفتن    زایشکه در خاطر یافتن او به آرمان دانش مدرن است. درحالي
تـر از سـایر    ارزش های آن را راست کند، تـوهمي کـم   تواند به کنه واقعيت پي برد و کژی رشتة عليت مي

اینجا این است که ما باید از تخدیر خـود در برابـر    موضع نيچه در .(BT: 15, 18)شود  توهمات تلقي مي
جای آنکه با هنـر و سـایر امـور مابعـدالطبيعي و متعـالي بکوشـيم تـا         ها و مصائب دست برداریم و به رنج

 احساسات خود را نسبت به بالیا و مصائب تغيير دهيم و دل خود را تسکين، در پـي رفـع علـل و اسـباب     

ی بدبختي و مصيبت به امری خوشایند  تفسير دوباره»یم. به تعبير نيچه، این شرور و مصائب همت بگمار
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که تأثيرات خوب آن چه بسا تنها با گذشت زمان قابل درک خواهد بود و به دیگر سخن، دگرگون ساختن 
شـود تـا توجـه     هـا سـبب مـي    ها و بدبختي ی سرشت تجاربمان و بازتفسير مصيبت مان درباره های داوری

ــه اســب ــری ب ــردن اب آنکمت ــان ب ــوعي تخــدیر و تســکين   هــا و از مي ــه ن  شــان معطــوف ســازیم، و ب

 (HH, I: 108)« آوریم موقت روی

هایي چون بدبيني به سر آمـده اسـت و    شود که اساسا  زمان مصرف واژه دليل نيچه مدعي مي به همين
ن آالم و مصائب بشری . اما اگر علم با نوید زدود(HH, I: 28)موارد استفادة آن هر چه کمتر شده است 

کند، دربارة مرگ چه؟ آیا دربارة مرگ و  ها و حتي برای متافيزیک و هنر را تنگ مي گونه واژه جا را بر این
ترس ما در مواجهه با مرگ نيز پاسخي دارد؟ نيچه در آثار ایـن دوران جـز اشـاراتي گـذرا دربـارة مـرگ،       

ميرد، موضـوع   اینکه چگونه فرد مي» ای با عنوان  ر پارهکند. برای نمونه او د باره بحث نمي چندان در این
امری بسيار مهم، به عنوان گذر از پلـي  »عنوان  گوید که تلقي مرگ به از آن سخن مي ،«اهميتي است بي
بـا ایـن   « مرگ مهم است»اندازه پر اهميت، صرفا  ریشه در باورهای خرافي دارد و خلط این گزاره که  بي

ای گرانبها  . در جایي دیگر، نيچه مرگ را به قطره(HH, II: 88)«« جایي است مرگ رفتن به»یکي که 
ای بـدمزة    دانـد کـه آن را قطـره    کند و بسي اشـتباه مـي   تشبيه مي (Leichtsinn)و شيرین از سبکسری 

. تعبير سبکسـری ایـن معنـا را بـه     (WS: 32)شود کل زندگي انزجارآور گردد  زهری بدانيم که باعث مي
 «. مرگ را نباید چندان جدی گرفت»سازد که  ادر ميذهن متب

نيچـه در   نوید زدودن آالم بشری را دادن و مرگ را چنين سبکسرانه تلقي کردن، ریشه در این اندیشة
کـن شـود.    تدریج سست گردد تا وقتي که به یکباره ریشه تواند به دارد که نياز متافيزیکي آدمي مي بشری

هـای   فـرض  هایي که یکسره در تناقض با پيش فرض و مبتني بر پيش« زمان بستة»این نياز، نيازی است 
دیگر بيان، منظور نيچه آن است که نياز متافيزیکي انسان، نه نيازی اصيل و  . به(HH, I: 27)علم است 

های متافيزیکي که با رنگ و رو بـاختن ادیـان و    دار در فطرت او که نيازی است زادة ادیان و فلسفه ریشه
 تدریج محو خواهد شد.  های متافيزیکي خود نيز به فهفلس
نيز پاسخ درخوری برای ارائه در مقابل مرگ ندارد و این تنهـا در کتـاب بعـدا      دانش شادان( نيچه در 3

پاسخي  پردازد. این بي مي زایششدة پنجم آن است که او به بيان مجدد همان رویکرد دیونوسوسي  افزوده
توان دليل اصلي حضور کمرنگ مرگ در این کتاب دانست. مرگ  اهرا  چيزی  مينيچه در برابر مرگ را 

 است که باید آن را نادیده گرفت: 

 هـا و صـداها سراسـر     هـا، نيازمنـدی   اندیشة مرگ، زندگي کردن در ميان ازدحام خيابان

 صـبری   کنـد؛ در اینجـا چقـدر لـذت، بـي      ای سـودایي لبریـز مـي    وجود مرا با شـادماني 

 ، یـا چـه انـدازه در هـر لحظـه عطـش زنـدگي و سرمسـتي از زنـدگي برابـر           و اشتياد

همه خاموشي بسيار زود همة این مردمان پر سـر و صـدا، زنـده و     آید، و با این چشم مي
ها حتي اکنون در پس هر انساني قـرار   سایة آدم  تشنة زندگي را فراخواهد گرفت. چگونه

این وضعيت درست به واپسين لحظات پيش  گرفته است، چونان همراه تيره و تاریک او.
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مانـد. مـردم بـيش از هـر زمـان       های دوردسـت مـي   ای راهي سرزمين از حرکت کشتي
 گـذرد، و اقيـانوس بـا     هایي برای زدن به یکـدیگر دارنـد، زمـان بـه سـرعت مـي       حرف

کشـد چنـين آزمنـد و     صبرانه در پس همة این هياهوها انتظار مي اش بي سکوت غمزده
 کــه گيرنــد درحــالي شــکارش. آدميــان همگــي گذشــته را بــه چيــزی نمــي مطمــئن از

هاسـت.   همه شتاب و فریاد و هيـاهوی آن  چيز است؛ و این دليل این  آینده برایشان همه
 همـه تنهـا مـرگ و خاموشـي      خواهد نخستين در این آینده باشد و بـا ایـن   هر کس مي

به راه همـه نشسـته اسـت:     ای است که در این آینده چشم مرگ یگانه سرنوشت قطعي
طرفه آنکه این یگانه سرنوشت قطعي و همگاني کمابيش هيچ تأثيری بر آدميان ندارد و 

ها نيست. بر این اسـاس بسـي    هيچ چيز به اندازة احساس نزدیکي مرگ دور از ذهن آن
خواهند به مرگ بياندیشند! بسيار دوسـت دارم   بينيم آدميان نمي مایة شادی است که مي

ها درخور اندیشه  حتي صدها برابر بيشتر برای آن کنم که اندیشة زندگي کردن را کاری
  (GS: 278)و جذاب سازم 

 ها بت غروب و زرتشت گفت چنین ؛دیونوسوس بازگشت

 کوشد روایتـي از چيـره شـدن دیونوسوسـي بـر       نيچه در مواجهه با مرگ مي چنين گفت زرتشت، با( 1

 بـار پـس از کنـار نهـادن      ارائـه دهـد، روایتـي کـه ایـن      -ده بـود بـه دسـت دا  زایـش  آنگونـه در  -مرگ 

یابـد.   باورانـه و غيرمتـافيزیکي مـي    شـوپنهاوری، چـارچوبي طبيعـت   -آليسم کانتي جهان متافيزیکي و ایده
راسـت بـه اندیشـة تـأثير تراژیـک       سـازد، مـا را یـک    مـي  زرتشـت شعاری که نيچه سرآغاز کتاب سـوم   

 هــای واقعــي و  هــا رفتــه اســت بــر همــة تــراژدی بلنــدترین کوهســتان آنکــه بــر فــراز»گردانــد:  بــازمي

 شدن بـا چيـزی فراتـر و واالتـر از      نکتة اصلي تأثير تراژیک فرارفتن از فردانيت و یکي«. خندد خيالي مي

 ای کـه در آن آدمـي بـه بهـای از دسـت دادن فردانيـت و هویـت فـردی          فرد انساني است، یعني تجربه

کند. نيچه این فراروی را در بخشـي کـه ایـن شـعار را وی از آن بخـش نقـل        ميخود احساس ناميرایي 
پيش »نامد. بعدا  در بخشي با عنوان  مي (Erhebung)(، تعالي BG: 30؛ نيز بنگرید به Z: I, 7)کند  مي

دهـد. در ایـن بخـش زرتشـت      نيچه ایدة تعالي را به زباني استعاری بيشتر توضي  مي« از دميدن خورشيد
 گوید: دهد و مي را مخاطب قرار مي آسمان

دوزم  ای آسمان فراز من، تو ای پاک، ای ژرف! تو ای مغاک نور! چون در تو چشم مي»
این است ژرفي مـن!  -افتم. افکندن خودم در بلندی تو  های خدایي به لرزه مي از اشتياد

ـ      این است بي -پنهان ساختن خودم در پاکي تو ای  ردهگناهي مـن. زیبـایي خـدا بـر او پ
داری... ما از آغـاز دوسـتان یکـدیگر     پوشانده است؛ چنين نيز تو ستارگانت را پنهان مي

 ایم؛ محنت و دهشت و زمـين از آن مـا هـر دو سـت؛ خورشـيد نيـز از آن مـا هـر          بوده
سوی  ایم با فرارفتن از خویش به ایم. با هم آموخته دو ست... ما همه چيز را با هم آموخته
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ابر به پایين لبخند زدن از چشمان درخشـان و   ابر لبخند زدن را؛ بي بيخویش بر شدن و 
مان اجبار و هدف و گنـاه چـون بـاران جـاری      ها فاصله؛ آنگاه که در زیر پای از فرسنگ

گوی، آنگاه که تنها تو به پيرامونم باشي؛ تـو ای پـاک!    گویم و آری شود... من آفرین مي
ین است آفرین گفتن من بر فراز هر چيـزی ایسـتادن،   ای نوراني! ای مغاک نور! ... اما ا

همچون آسمانش، همچون بام گردش، همچون گنبد نيلگونش و ایمني جاودانش؛ چـه  
فرخنده است آنکه چنين آفرین گوید! چرا که چيزها همه در سرچشـمة جـاودانگي و در   

هایي در ميانه و  اند. و اما خير و شر خود چيستند جز سایه فراسوی خير و شر تعميد یافته
راستي این آفرین گفتن است نه کفـران، اگـر    هایي نمور و ابرهایي سرگردان! به تاریکي

گنـاهي،   بر فراز همه چيز ایستاده است آسمان پيشامد، آسـمان بـي  »آموزانم:  که من مي
ترین واالتبـار در جهـان    کهن« جناب اتفاد عالي« »آسمان تصادف، آسمان بازیگوشيي.

ام. من این  ها را از بردگي غایت نجات داده ام. من آن به همة چيزها بازدادهاست که من 
ام، با این آمـوزه   چيز نهاده آزادی و سرخوشي آسمان را چون گنبدی نيلگون بر فراز همه

 کنـد... ای آسـمان فـراز مـن،      اراده نمـي « ارادة ازلي»ها هيچ  که بر فراز و از طریق آن

 تو اکنون برای من این اسـت... کـه تـو ميـدان رقـص مـن       ای پاک، ای متعالي! پاکي 

 «هستي پيشامدهای خدایي را که تو تخته نرد من هستي نردبازی و نردبازان خدایي را!
(Z: III, 4). 

گوید، درآمدن از صدف ميرایـي و   ای فراروی و تعالي این جهاني سخن مي نيچه در این عبارات از گونه
تـو ژرفنـای   »ارة همه فراگير گردد، یعني تماميت چيزها به تعبير زرتشت، عروج تا آنکه روح آسمان پرست

هـا و در زبـاني غيراسـتعاری     ای را چنان که خواهيم دید، نيچه در غـروب بـت   چنين اندیشه«. من هستي
. آدمـي از طریـق چنـين    (TI: VI, 8)« اسـت آدمي به کل تعلق دارد، آدمي کل »کند:  گونه بيان مي این

 شود.  شدني به سرچشمة جاودانگي بدل مي تماميت چيزها
 بينـد،   انـدازی فراسـوی خيـر و شـر مـي      انساني که چنين بر بر فراز زمين رفته است، چيزها را از چشم

اندازی  آیند. چنين چشم نظر مي رو فرخنده و خجسته به اند و ازاین و به تعبير دیگر، چيزها همه تعميد یافته
انـداز   اندازی بر ورای چشـم  از آن سخن گفته بود، چشم زایشکه نيچه در اندازی است  بسيار مشابه چشم

هنرمند. امـا آنچـه کـه در اینجـا     -خدا-ی جهان، به بازی کودک ارزش اخالقي به شوند و جریان پيوسته
نفسه کـه   کند، نه شيئي في خویشي احساس یگانگي مي آميز و برون آدمي از طریق شور و سرمستي خلسه

(. بـه دیگـر   GS: 370هان و فرایند ویراني و آفرینشگری پيوستة آن است )نيز بنگرید به خود  تماميت ج
پای دو جهان، یکي جهان پدیداری و توهمـاني و دیگـری جهـان     زایش تراژدیبيان، در اینجا بر خالف 

 انـداز بـه یـک جهـان در ميـان اسـت،        راستين یگانگي نخستگاهي در ميان نيست، بلکه پـای دو چشـم  

هـایي کـه در جهـان رنـج و      انداز انسان انداز معمولي هر روزة ما در جهان هویت فرداني، چشم شمیکي چ
 نگـر و از موضـع    انـداز جزئـي   اندازی بر ورای این چشم یابند و دیگر چشم بينند و مي شادی، خير و شر مي
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ي احساس ایمنـي و  انداز دومي است که آدم انداز آسمان. در این چشم کل جهان و تماميت تاریخ آن چشم
انـداز   تـر از چشـم   انداز دوم را حقيقي خواهد اتفاد افتد. نيچه این چشم کند، حال هر چه که مي آرامش مي

اندازی را حاصل نياز مـا در مواجهـه بـا مـرگ و تـرس از آن       کند، بلکه  هور چنين چشم اولي تلقي نمي
 داند.   مي
چنـين جـان آزاد   »دهـد:   کارا با دیونوسوس پيوند ميها آش اندازی را در غروب بت ( نيچه چنين چشم8
ایستد، با این ایمان کـه تنهـا فـرد     باوری شادمانه و دلگرمي در ميانة عالم مي ای ]گوته[ با سرنوشت گشته

کند ... و اما چنين ایماني  چيز بازخریده است و تأیيد شده، او دیگر نفي نمي نکوهيدني است و در کل همه
. نيچـه منظـور   (TI: IX, 49)« ام، دیونوسـوس  است: که من آن را بدین نام تعميـد داده ه باالترین ایمان

بـه تفصـيل بيشـتری توضـي  داده     « چهار خطای بزرگ»خودش را پيشتر در فصل ششم کتاب با عنوان 
انـد، و   است. در این فصل وی با برشمردن خطاهایي که آدميان همواره در مبحث عليـت دچـار آن شـده   

ها خطای ارادة آزاد یا اختيار آدمي است که تاکنون مبنای هر دین و اخالقي را فـراهم آورده   نترین آ مهم
کند، بر اساس این  است، در واپسين بخش این فصل نظر خود را در مقابل همة این خطاها چنين بيان مي

ياکان، نـه خـود او   دهد، نه خدا، نه جامعه، نه پدران و ن های هيچ انساني را کسي به او نمي خصلت»نظر: 
بسا پيش  و چه _آموزانده است « آزادی عقالني»معنای اخير هماني است که کانت به نام  ی بي )این ایده

هيچ کس مسئول آن نيست که به هر حال هست، یعني مسئول اینکه سرشتش چنين و « از او افالطون(.
اسـت. سرنوشـت وجـود او     چنان است و در چنين شرایطي و در چنين محيطـي پـا بـه هسـتي گذاشـته     

آمد  توان از آن جدا کرد. آدمي پي تنيده با سرنوشت وجود تمامي آنچه بوده و خواهد بود است و نمي درهم
آرمـان  »یک نيت، یک اراده، یا یک غایت نيست، و بنا هم نيست که از راه او کوشش شود تـا بـه یـک    

ف و مقصدی برای هستي آدمي نيست و این برسد. هد« آرمان اخالد»یا « آرمان سعادت»، یا «انسانيت
ای از سرنوشـت، از آن   آدمي وجودی است ضـروری، پـاره  »ایم.  را اختراع کرده« هدف»مایيم که مفهوم 

گيـری   تماميت است، در دل تماميت است، هيچ چيزی نيست که دربارة وجود ما داوری کند، آن را انـدازه 
داوری کـردن دربـارة کـل و انـدازه گـرفتن و سـنجيدن و        کند، بسنجد، محکوم کند؛ زیرا این به معنای

 ای را  نيچـه چنـين تلقـي   «. محکوم کردن آن است... حال آنکـه چيـزی بيـرون از کـل در کـار نيسـت!      

توان رد موجـودی را گرفـت و پـس     نامد چرا که با انکار مسؤوليت و انکار اینکه مي مي« رهایش بزرگ»
عنـوان یـک    نهایتا  اینکه جهان چه به عنوان یک مشعر چه به پس رفت تا به یک علت نخستين رسيد، و

« خـریم  گردانيم ... و جهـان را بـاز مـي    گناهي شوند را بدان بازمي بي»دهد،  وحدتي را شکل نمي« روح»
(TI: VI, 8). 

ه بنابراین اگر جایي مسؤوليتي در قبال هستي وجود ندارد، اگر اساسا  ارادة آزادی وجود ندارد، و اگر آنچـ 
هست نه جهان حقيقي ثابت وجود که تماميت شوند جاودانه است، پس تـرس از مـرگ بيهـوده اسـت و     

هيچ قيد و شرطي به زندگي اگـر از منظـر تماميـت بـدان بنگـریم، آری       توانيم عاشقانه بي معنا. ما مي بي
گردد و اینکه  مي بگویيم و در شور و سرمستي دیونوسوسي آن سهيم شویم. نيچه بار دیگر به یونانيان باز

سرشارشان و لبالبشان را متحقـق سـاختند، زیـرا    « خواست زندگي»، «اسرار دیونوسوسي»ها از طریق  آن
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، بازگشت جاودانـة زنـدگي؛ آینـدة نویـد داده شـده و      جاودانزندگاني »یونانيان با این اسرار دیونوسوسي 
، یعنـي  راسـتين و دگرگوني؛ زنـدگاني   پيروزمندانه به زندگي از ورای مرگ آریتقدیس گشته در گذشته؛ 

ترین  استمرار جمعي زندگي از راه زادآوری.... هر آنچه بخشي از کار زادآوری و آبستني و زایمان بود، عالي
 «هـای زائـو   رنج»شد:  مقدس شمرده مي دردانگيخت. در آموزة اسرار  ها را برمي و شکوهمندترین احساس
کننـدة آینـده اسـت، بـا درد همـراه       د و رویيدن، هر آنچه تضمينکند، تمامي شون هر دردی را مقدس مي

است... برای آنکه لذت آفرینندگي جاودان در کار باشد، برای آن که خواست زندگي جاودان به خـود آری  
ترین غریزة زندگي کـه رو   جاودان در کار باشد... در اینجا ژرف باید ميگوید، درد زن به هنگام زایمان نيز 

سـوی زنـدگي، بـه سـوی      شود و راه  به نده دارد، به جاودانگي زندگي، در قالبي دیني تجربه ميسوی آی به
 .(TI: X, 4)« زادآوری، چونان راهي مقدس

 یافتنـد؟ کليـد پاسـخ نيچـه دیگربـاره، چونـان        اما چگونه یونانيان به تجربة چنـين حـالتي دسـت مـي    

ــا (TI: X, 5)« گــری روانشناســي ارجــي»، زایــشکــه در  ــر دیگــر ، ی ــه تعبي  « شــور و سرمســتي»ب

(TI: IX, 10)      است، یعني اموری که او، یکبار دیگر، در تبيين و فهم سرشـت تـأثير تراژیـک نيـز از آن
 برد:  بهره مي

 که دليلي برای بـدبيني یونانيـان، بـه معنـای شـوپنهاور       تراژدی، چندان دور است از آن

ـ  چون و چرا را همچون انکار  بي که آن آن، باشد  ضـد آن بایـد دیـد.     ةی بـدبيني و نمون

 هـای آن، خواسـت     تـرین و دشـوارترین مسـأله    آری گفتن به زندگي، حتـي بـه غریـب   

هـایش   ناپذیری خود حتي از رهگـذر  قربـاني کـردن  واالتـرین گونـه      زندگي که از پایان
 ام، ایـن اسـت آنچـه     این آن چيزی است که من دیونوسوسي ناميـده ، کند سرخوشي مي

 درسـتي حـدس زدم. نـه آزاد     شناسـي شـاعر  تراژیـک بـه     سـوی روان  نان پلي بهومن چ

ـ    ةکردن  خویش از ترس و رحم، نه پالودن  خود از یک عاطف    شـدید   ةخطرنـاک بـا تخلي

 بـل بـر فـراز و ورای تـرس و رحـم بـه        -فهميـد  گونـه مـي   که ارسطو آن را ایـن -آن 

ذتي که لذت  نابودگری را نيـز در بـر   همان ل -شوند بودنة خویشتن  خویش لذت  جاودان
 .(TI: X, 5)دارد 

 گیری نتیجه

طـور   کنـد و بـه   مـي  رو مـي  زایش تراژدیچنانچه دیدیم، نيچه در نهایت برای پاسخ دادن به مرگ به 
نامد  جا او یگانگي نخستگاهي مي خاص رویکرد دیونوسوسي در معنای یگانه شدن با چيزی مبهم که یک

نوعي ریشه در از ميان رفـتن فردانيـت و گـم     زی همچون تماميت جهان که هر دو بهو در آثار متأخر چي
 شدن در چيزی ماورای فردانيت، نوعي فنا، دارند. به تعبير خود وی:
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 زایش -ام که زماني از آن آغاز کرده بودم  ه سان باز دوباره به همان جایي رسيد و بدین»
سان باز خود را در  ا به دست من بود: بدینه ارزش ة، نخستين بازارزشگذاری همتراژدی

آخـرین شـاگرد    ،مـن  -رویـد  برمـي کارم که خواست من و توانـایي مـا از آن    خاکي مي
 .(TI: X, 5) «آموزگار بازگشت جاودانه ،من ،دیونوسوس فيلسوف

ارد. روایت اولية این پاسخ ریشه در اندیشة شوپنهاور و زیربنای متافيزیکي او به نام خواسـت زنـدگي د  
اگر شوپنهاور کوشيده بود تا با نگریستن از موضع کانتي و بازخوانش کانتي اندیشة بودایي به فلسفة خـود  

شوپنهاوری دین و فرهنگ یونـاني، بـه معنـا و تسـالیي     -کوشد تا با بازخوانش کانتي برسد، نيچه نيز مي
باوری  ، کمابيش در قالب نجاتباوری به دین مسيحي رغم بي برای مرگ دست یابد. رویکرد شوپنهاور، به

یافـت و آرامـش    رو نيز وی رستگاری نهایي را در زندگي راهبانة قدیس مـي  دیني باقي مانده بود و از این
رفـت و فقـط قـدیس یـا زاهـد بـا درک        شدن با چيزی که ورای مرزهای گفتار فلسفي مي حاصل از یکي

روایت متأخر از این پاسخ همـه مصـروف آن   توانست آن را درک کند. کوشش نيچه در  اش مي شهودگونه
روی متافيزیکي شوپنهاوری را از آن بزداید، اما اینکه آیا نيچه موفـق شـده اسـت یـا نـه       و است که رنگ

 طلبد. پرسشي است که بحث دربارة آن مجالي دیگر مي

 ها نوشت یپ

  کـم کـم   موافاتـه، موافاتـه،   منـه منـه   هـرب هـرب الال  وو  الـنفس الـنفس   مسادمساد  االجلاالجل  فرارهفراره  فيفي  منهمنه  یفریفر  ماما  الدالد  امریامری  کلکل  الناس،الناس،  ایهاایها». . 11
  خطبةخطبة  ،،البالغهالبالغه  نهجنهج))  ««مخزونمخزون  علمعلم  هيهاتهيهات. . اخفاءهاخفاءه  االاال  اهللاهلل  فابيفابي  االمراالمر  هذاهذا  مکنونمکنون  عنعن  ابحثهاابحثها  االیماالیم  اطردتاطردت
180.).) 

 فهرست منابع 

 :شوپنهاور و نیچه آثار -2

شمارة ام و در مورد آثار نيچه به  ها استفاده کرده نوشت آن بنا به شيوة رایج در ارجاع به این آثار از کوته
 ها عبارت اند از: ام. این آثار و کوته نوشت آن بند ارجاع داده
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