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  تحلیل انتقادی دیدگاه نیچه درباره معنای زندگی
  ميثم شادپور

  سيد محمود موسوی

  

  چكيده

انسـان معاصـر غربـى آن را در  تـر اساسـى اسـت كـه پيش ىمسئله معنای زندگى پرسشـ

بـرد  در دورانى به سر مى نوناما به نظر نيچه، انسان اك ،گرفت چارچوب مسيحيت پى مى

در اين دوران، انسـان معاصـر . فرو ريخته است عقيدتى و ارزشى مسيحيتچارچوب  كه

كوشـد معطـوف بـه زنـدگى  رو، نيچـه مى از اين. شده استفراگير انگاری  ستگرفتار ني

زمينى و در راستای اراده معطوف به قدرت، معنايى برای زندگى انسـان معاصـر طراحـى 

در . انگاری فراگيـر اسـت به بر نيسـتگويى به زندگى زمينى و غل اش آری كند كه نتيجه

طـرح نيچـه راهـى بـه شود كـه  اين مقاله، پس از تبيين و نقد ديدگاه نيچه، نشان داده مى

  .انگاری ندارد رهايى از نيست

  ها كليدواژه

انگاری، مرگ خدا، اراده معطوف به قـدرت، انسـان معاصـر  نيچه، معنای زندگى، نيست

  .غربى
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ى روزمـره و 

هـور و بـروز 

نگيزه انسـان 

م عقيـدتى و 

هـای واال  ش

 كـه بحـران 

الم كرد، امـا 

وز زمان من 

نيچـه . )41: 13

ا قرار گرفته 

. صر ما باشد

هـای  بحـران

غـرب نشـان 

 در زنـدگى 

يـل انتقـادی 

خـود او هـر 

ــوعى  ش و ن

نسـل او . مـد

ن خـانواده، 

1 :32(.  

 كه گاه در زندگى

يد سنتى اجازه ظه

 خدا از انديشه و ان

، زيرا اكنون نظـام

ى را در جهت ارزش

كران غربى اسـت 

انگاری را اعال ست

هنو«: گفت خود مى

355؛ نيچـه، 91: 1381 

ربانى پيش روی ما

يشد تا آموزگار عص

با اين كـار ريشـه ب

اريخى و فلسـفى غ

بـود معنـا و ارزش 

يـن بحـران را تحلي

يم، زيرا به تعبيـر خ

ت شخصــى مــؤلّفش

در آلمان به دنيا آم

در ايـن. )46: 1387رن، 

1390جكسن، (ساخت 

جودی آدمى است 

 و يا در درون عقا

كه حضور  هنگامى

شود دی مطرح مى

نمود و زندگى  مى

هم، از نخستين متفك

 دريافت و خطر نيس

گونه كه خ  زيرا آن

نيچـه،(» شـوند  مـى

مثابه قر نست كه به

اندي ره خودش مى

هم است، زيرا او ب

چوب فرهنـگ تـا

 نيچـه از بحـران نب

چه برای گذار از اي

خصى نيچه بپرداز

ــت، جــز اعترافــات

 33(.  

وستايى و مذهبى د

اسـتر(ذهب بودنـد 

س نيك را معين مى

های وج  از پرسش

گردد  فراموش مى

ر دوران جديد و ه

ددد، به صورت ج

ر جهان را معنادار 

  .ذير شده است

 آلمانى قرن نوزده

معاصر غربى را  ن

صدای او را شنيد، 

س از مرگ متولد

دا مى» عيارر تمام 

او دربا. درك كند

انگاری مه  از نيست

ر غـرب را در چـا

Ansell-Pear(.  

كوشـد تلقـى  ه مى

 كند و راهكار نيچ

 به حال و هوای شخ

چيــزی نبــوده اســ

:1375نيچه، (» دانسته

  خصى او

در خانواده رو) 190

حانيـان لـوتری مـذ

ی، الگوی زندگِى ن

 

يكى  نای زندگى،

نيازهای هر روزی 

 اما اين پرسش در

بند ربى رخت برمى

تر مسيحيت كه پيش

ساخت، باورناپذ مى

يك نيچه، متفكر 

 برای زندگى انسان

مان، كمتر كسى ص

ای پس ده است، عده

انگا نخستين نيست

انگاری را د  نيست

ديدارشناسانه نيچه 

سياسى ـ   اخالقى

rson, 2002: 199-200

ن نوشتار، نگارنده

تبيين صر غربى را

يست با تر مى  پيش

ــع،  «ــزرگ در واق

يسى ناخواسته و نا

حال و هوای شخ

00ـ  1844( نيچه 

 پدر و مادر، از رو

ی مسيحيت لوتری

  

  

  مقدمه

مسئله معن

در ميان ن

يابد، نمى

معاصر غر

ارزشى مس

هدفمند م

فردر

نبود معنا 

در آن زم

فرا نرسيد

«خود را 

تا ژرفای

تحليل پد

معنوی و 

(دهد  مى

در اين

انسان معا

كند، اما 

ــ فلســفه ب

نوي خاطره

نيچه و ح

فردريش

از سوی 

های آموزه
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سـالگى بـه  ، اما در هجده)8: 1383نيوهاس، (زيست  عنوان يك مسيحى راستين مى نيچه نيز به

دو هزار ساله اسـت كـه » شبحى«و » عرف و تعصب«بندی رسيد كه مسيحيت يك  اين جمع

از تحصـيل الهيـات دسـت  1865وی در سـال . بايد از آن برگذشت و به جهانى نو پرداخت

تيـب، مـادرش كشيد و حاضر نشد در مراسم عشای ربانى عيد پاك شركت كند و بـدين تر

نيچه در پاسـخ بـه نامـه . ای خطاب به او نوشت گريه و زاری به راه انداخت و خواهرش نامه

خواهى بـه آرامـش  اگر مى. شود در اينجاست كه راه افراد از هم جدا مى«: خواهرش نوشت

داشته باش؛ اگـر مريـد حقيقـت هسـتى، ] به مسيحيت[بختى برسى، پس ايمان  ذهنى و خوش

  .)17ـ  13: 1383نيوهاس، (» وجوی را برگزين پس راه جست

يـار و يـاور بـود،  خانمان و بى وطن، بى خدا، بى ای از زندگى خود، بى او در بخش عمده

وی در . گير حقيقت بنيادی و معنـای زنـدگى اسـت گوی به زندگى و پى ولى همچنان آری

و  راسـوی نیـک و بـدف، چنـین گفـت زرتشـتترين آثار خود، يعنـى  اين دوره، بهترين و بزرگ

هايى كه رسـالت فلسـفى خـود را بـه  او در سال. )63: 1390جكسن،(را نگاشت  تبارشناسی اخالق

اش، يعنــى شــهرت و احتــرام واقعــى  رســاند و بــه تــدريج بــه آرزوهــای شخصــى تكامــل مى

رسيد، مى
1

، ماننـد كودكـان و 1900تـا  1889ناگهان دچار فروپاشـى ذهنـى شـد و از سـال  

چشـم از جهـان  1900اوت سـال  25هرگونه فكر منسجم به زندگى ادامه داد و در ناتوان از 

  .)62ـ  60: 1387استرن، (فروبست 

  انديشه فلسفى نيچه

فـرد انسـانى بـرای نيچـه بـه دو گونـه تقسـيم . كانون مركزی فلسفه نيچه اسـت» فرد انسانى«

  :شود مى

» هـا حجابى از آداب و تكلف خود را در«كه » نماهای مقهور عقايد عمومى انسان«) الف

  پوشانند؛ مى

ــان«) ب ــده انس ــئول » های زن ــود را مس ــه خ ــويش«ك ــتى خ ــدگى و هس ــد و  مى» زن دانن

دار  سـكان«وار و اصيل زندگى كنند و  ، خودگونه»صداقتى نامشروط و عريان«خواهند با  مى

                                                              
 .93ـ  90: 1390هاوس، : نك: نامه نيچه به مادرش ثبت شده است اين مطلب در آخرين .١



زننـد  مىـب 

  دگى كننـد، 

  » هـد زيسـت

ورزد، از  مـى

روش . )67: 1

ش فيلسـوفان 

هـايى  رگونى

 ميزانـى فـرا 

هيچ «ت كه 

نبـوده اسـت 

، )33: 1375ـه، 

انى هـدايت 

را » تـاريخى

ف آينــده را 

حكـم مـن « 

حقيقت بـرای 

درن را نقـد 

همين راستا، 

ی متافيزيكى 

بـه آن زبـان 

 در جهـل و 

ك حقيقـت 

فلسـفه، (ون 

بر اين . ست

نهيـ» ن پاك خـود

  .»طلبى ى

وار زنـد  خودگونـه

ار در جهـان خواه

زيَـد و انديشـه م ى

381نيچـه،(جويـد  ى

شـى متمـايز از روش

 زمـان دچـار دگر

مثابـه  توانـد به  نمى

ش تاريخى آن است

چيزی ن«ر واقع،  د

نيچـ(» ته و نادانسـته

نهـا] صـورتِ  به[او 

فلسفه ت«  اساس، او

Salaquar( و فيلســوف

پذيرد كه  سانى مى

 الزم نيست كه حق

علمـى سـنتى و مـد

در ه. )148ـ  147: 138

بسياری از خطاهای

يخى مردمـى كـه ب

ز معـارف بشـری، 

عنوان يـك د را بـهـو

موضوعات گوناگو

ای استوار ا  فلسفى

وجدان«به » ی زنده

انديشى، مى نى، مى

خواهـد كـه  ش مى

ظيـر، فقـط يـك بـا

وار مـى ه خودگونـه

دانـد، دوری مى  مى

اسـت؛ روش» وتنـى

كه به مرورى است 

حول يافته است و 

د كاربست اين روش

و هر فلسفه بزرگ 

نويسـى ناخواسـت ره

لسـوف را غرايـز ا

بر همين . )30: 1375

rda, 1996: 99(كنــد 

آس صادق است و به

؛»يابى به آن نيست

1 :82(.  

 فلسـفى، دينـى و ع

81نيچه، (يش نيستند 

رد، زيرا به نظر او ب

های حياتى و تاري ه

درسـتى بسـياری از

 به مرور زمـان، خـ

(.  

قادی نيچه درباره م

بر چه مبنای ) لمى

های انسان«. باشند» د

كنى چه كه اكنون مى

های عصـر خـويش

نظ ردی فريد و بـى

انسـانى كـهعنوان  ه

 خود آن را ناچيز 

فرو«همراه  بـه» دن

 موجودی تاريخى

ه شناختى او نيز تح

پيامد. »مداد گردد

و )39ـ  37: 1392سون، 

فش، و نوعى خاطر

 آگاهانـه يـك فيل

5نيچه، (» كشانند  مى

ك معرفــى مى» كى

نيست و با خود ص» 

آسانى حق دستي  به

375نيچه، (» مه كس

ياری از مسـلّمات 

هايى بي  اينها افسانه

شمار مى بسى مهم 

 و چگونگى تجربه

ده اسـت؛ يعنـى ناد

هن ريشه دارد كه 

)52ـ  47: 1375نيچه، ( 

شود كه نق وشن مى

 برخى باورهای عل

كشتى زندگى خود

همه آنچه! دت باش

ه  از خـود و انسـان

به عنوان فر«نسانى 

وی به. )194ـ  193: 1

زعم  پرسشى كه به

تـاريخ فلسـفيد«چه 

به نظر نيچه، انسان 

ت و در پى آن، قو

برای فهم جهان قلم

پيرس(» مطلقى نيست

فات شخصى مؤلّفش

های ـترين انديشـه

های معين   و به راه

فلســفه متــافيزيك«ن 

»اهل جزميت« كه 

ديگری را : ن است

يقتى باشد برای هم

ن اساس، نيچه بسـي

دهد كه  و نشان مى

طه زبان و تفكر را 

 از ساختمان زبان 

گويند، ناشى شـد ى

های كه ذهنى انسان

اند تاريخى جا زده

 آنچه گذشت، رو

اخالق، سياست و 

  

  

حقيقى ك

خود«كه 

نيچه 

زيرا هر ا

379نيچه، (

هرگونه پ

فلسفى نيچ

ب. تاكنون

شده است

تاريخى ب

حقيقت م

جز اعتراف

بيشـ«زيرا 

كنند و مى

جــايگزين

ستايد مى

حكم من

حقي«ن، م

بر اين

كند و مى

نيچه رابط

و علمى،

سخن مى

بساطت ذ

مسلم فرا

بنا بر

مذهب، ا
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ابرانسـان، (های بنيـادين فلسـفى خـود  رسد كـه نيچـه ايـده اساس، تا حدودی بعيد به نظر مى

های حقيقى علمى يا متـافيزيكى  مثابه ايده را به...) بازگشت ابدی و اراده معطوف به قدرت و

ها كـه برخـى از  رسد كه اين ايـده بيشتر به نظر مى. هم حقيقت برای همه كس تلقى كند؛ آن

دادن آزمونى هستند كـه  ييد شده بودند، برای انجامآنها در دوران نيچه با شواهد علمى نيز تأ

خواهد آن را برای عصر آينده به كار بندد؛ عصری كه خالى از هر گونه حقيقـت و  نيچه مى

  .)173ـ  127: 1390جكسن، (آرمان و ارزش است و اساساً دست آدمى در آن خالى است 

  و بحران معنای زندگى» مرگ خدا«

ترين قطعات فلسفى نيچه است كه در فهم تفكر فلسـفى او  يدیيكى از كل» مرگ خدا«قطعه 

اسـت كـه نيچـه ديگـر » مـرگ خـدا«در واقـع، از دِل ايـده . كنـد نيز نقش بسـزايى ايفـاء مى

سـازد  را بـر مى» اراده معطوف به قدرت«و » بازگشت ابدی«، »ابر انسان«های نو همچون  ايده

و معنای زنـدگى را در راسـتای اهتمـام بـه كشد  ها را پيش مى گذاری دوبارۀ ارزش و ارزش

ای تــاريخى و اكنــون  نيچــه كــه ايــده خداونــد را ايــده. كنــد زنــدگى زمينــى مــا طراحــى مى

دانست، بر اين باور بود كه هستى به خودی خـود، فاقـد معنـا، هـدف و ارزش  باورناپذير مى

تـوانيم آن را  ىها هستيم كه معطـوف بـه زنـدگى زمينـى خـود م بيرونى است و اين ما انسان

  .معنادار كنيم

همان مكتب افالطون است، امـا «تر مسيحيت و اخالق مسيحى كه برای نيچه  آری، پيش

، با طرح هدف و معنای معطوف به رضايِت الهى و سعادِت جهـان )21: 1375نيچه، (» برای مردم

هـای  شكشيد، ولـى مسـيحيت در ادامـه، بـا تأسـيس ارز ديگر، چنين رسالتى را به دوش مى

وجو دربـاره  ، فـرد انسـانى را بـه جسـت»خواهى راستى«و » دوستى حقيقت«اخالقى، همچون 

جويى فرد انسانى را بـه ايـن كشـف بـزرگ  آنكه بداند اين حقيقت حقيقت ترغيب كرد، بى

رو، بـار ديگـر  از اين. )61: 1387نيچه، (سازد كه مسيحيت نيز خالى از حقيقت است  رهنمون مى

گردد كه هستى به خودی خـود  شود و روشن مى رود و حقايق آشكار مى نار مىها به ك پرده

معناست، با اين تفاوت كه اين بار، ما افراد انسـانى هـيچ آمـادگى مناسـبى بـرای مواجهـه  بى

ها  ها بر انديشه واسطه فرهنگ زاهدانه مسيحيت كه قرن صادقانه با اين حقيقت نداريم، زيرا به

يت داشته است، اين زندگى زمينى مـا و ايـن تـن و غرايـز طبيعـى مـا، های ما حاكم و انگيزه



جمعى دسـت 

دارد و اگـر 

ايـن .  باشـد

دگى زمينـى 

يگـر باشـد؛ 

در . ـد باشـد

دسـت مـا از 

ـاده اسـت و 

اری دوبـاره 

يت وجودی 

نظـری بـود، 

ذارد و قيـام 

خلـق دوبـاره 

خسـت خبـر 

ها را بـرای  ن

كسـى اعـالم 

 روز روشـن 

ای  ص نيچـه

نوز كسى از 

خـدا مـرده «

يتنـاهى، ى ال

كنـد؛  زد مى

ران، شـما را 

ى تدريجِى دسته جم

ى بيرون از خـود نـد

تواند ارزشمند  مى

كرد كه زند ود مى

ـدگى در جهـان د

ی خواسـت خداونـ

ذيری خـدا، هـم د

ى ما از چشم ما افتـ

گـذ ى بـرای ارزش

گى زمينى و موقعي

هيليسـم عملـى و ن

65(.  

ر زانوهای خود بگذ

دگى زمينـى، بـه خ

بايسـت نخ  نيچه مى

عـالم كنـد و انسـان

بار از زبـان ك سـتين

د؛ كسـى كـه در 

َرد خـاص كنايه از خِ 

ى برده است كه هن

«:  را نپذيرفته است

در نيسـتى« همگـى 

ن زرتشـت گوشـز

برادر«:  آمده است

 به يك خودكشى

مينى ما هيچ ارزشى

ن زندگى است كه 

ها چنين وانمو مدت

كـه در راسـتای زنـد

ایر اينكه در راسـت

ن ديگـر و باورناپـذ

خود زندگى زمينى

ت كه گويى تـوانى

ديد متناسب با زندگ

نيه«وزگـاری، مـانع 

5ـ  64: 1387نيچه، (ت 

ها را بر هايى دست

گويى به زنـد آری

روی،  از اين. دازد

، اعكارناپذير است

چه اين خبر را نخس

خوانَـد ا ديوانـه مـى

دهد؛ چراغى كه  ى

طه آن به حقيقتى پى

فته و مسئوليت آن 

 آن، از ايـن پـس 

بار از زبا ا البته اين

تر گفته باز كه پيش

های مؤمن،   انسان

ظر نيچه زندگى زم

درون همينتنها از 

ت با تبليغات خود م

ى ندارد، مگر اينك

رزشى ندارد، مگر

حيت و ايـده جهـان

 شده است و هم خ

ن ضعيف شده است

، معنا و اخالق جد

حيت كه بـرای رو

 نيهيليسم شده است

هتن نه مرگ خدا، به

وف به قدرت و با آ

ى نو از زندگى بپرد

و يك حقيقت انك

نيچ. ك آماده سازد

ت از ديگـران او را

ز قتل خدا خبر مى

واسط مان ديوانه به

اوارن آن را درنياف

و در پـى »  هسـتيم

  .)194ـ  192: 1377

 ديگر اين واقعه ر

رای نقض آنچه ك

اند و سركوب شده

 

گر سخن، بنا بر نظ

ت ارزشمند باشد، ت

 است كه مسيحيت

خود هيچ ارزشى ی

، خواست ما هيچ ا

رت، با مرگ مسيح

ی فرازمينى كوتاه 

چنان  و اراده ما آن

 و برساختن تفسير،

بنابراين، مسيح. دارد

ای ما عامل بحران

خواهد در زمان  مى

 اساس اراده معطو

 و باز تفسيِر معنايى

زعم ا را كه به» خدا

با اين حادثه هولناك

نيابت كه خودش بـه

ه دست گرفته و از

ردی كه نيچه يا هم

اباوران و يا خدانابا

ما، همه، قاتل او « 

7نيچه، (شويم  مى» ن

بار 1885 در سال 

بزرگ كه گويى بر

  

  

همواره س

  .اند زده

به ديگ

قرار است

در حالى

خود ما به

همچنين،

اين صور

های ارزش

خواست 

ها  ارزش

حاضر ند

اكنون بر

نيچه 

كند و بر

ها  ارزش

مرگ خ«

مواجهه با

كند ك مى

چراغى به

است؛ خر

ميان خدا

و » !است

سرگردان

نيچه 

پيامبری ب
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نداريـد آنـانى را كـه بـا شـما از اميـدهای  دهم كه به زمـين وفـادار مانيـد و بـاور سوگند مى

اينان خوارشـمارندگاِن . چه خود دانند يا ندانند اند، زهرپاالیاينان . گويند ابرزمينى سخن مى

زعم او  كنـد، زيـرا بـه با خشنودی ياد مى» مرگ خدا«زرتشت، از . )22: 1386نيچه، (» اند زندگى

نها از آن زمان كه او در گور جای گرفتـه ت«هاست و  برای انسان» ترين خطر اين خدا بزرگ«

  .)306: 1386نيچه، (اند  كرده» رستاخيز«ها بار ديگر  ، انسان»است

نزاكتـى  ای بى قطعه«، »پاسخى ناپخته«ها بعد نيز خداوند را با تعبيرهايى همچون  نيچه سال

، و )68: 1381نيچــه، (» !نبايــد بينديشــى: يــك ممنوعيــت ناپختــه بــرای مــا«، »عليــه مــا متفكــران

و ديگـر مفـاهيم » خـدا«وی مفهوم . كند معرفى مى )175: 1381نيچه، (» مفهوم زندگى پادگزاره«

و » هـای ناپسـند مشـتى بيمـار هايى ساخته غريزه دروغ«داند كه  مى» تخيالت صرف«دينى را 

» انـد های بـزرگ را گرفتـه انسـان«بشری هستند كه جـای » ترين افرادِ  بخش آسيب«برآمده از 

  .)87: 1381نيچه، (

، بيش از هر چيـز )ديوانه و زرتشت(ای  های نيچه در كالم نيچه و شخصيت» مرگ خدا«

شـمرد و  انـد كـه تـن، زمـين و زنـدگى دنيـايى را خـوار مـى خدای مسيحيت را نشانه گرفتـه

تر انسان تا سر حد مـرگ جنگيـده  عليه نوع عالى«دهد و  درعوض، تنها افق قدسى را بها مى

  هـای بنيـادی ايـن نـوع انسـان را مطـرود سـاخته و از چكيـده آنهـا بـدی و  همه غريزهاست، 

شـناخته اسـت » بشر نيرومند را نمونه نكوهيده و مطرود انسان ـ فقط بدی را نگاه داشته است

.)28: 1355نيچه، (
1

» تـرين تصـورات دربـاره خـدا تبـاه«نيچه، تصور مسيحيت از خدا را يكى از  

ــد  مى ــه )46: 1355نيچــه، (دان ــوع، مســيحيت را ملغم ــر حقيقــى«ای از تصــورات  و در مجم   » غي

را  آن» خـردان بـى«كـه  )30: 1355نيچـه، (داند  های منحط مى و دربردارندۀ ارزش )41: 1355نيچه، (

. )198: 1377نيچـه، (كنـد  های ما نيز عليه مسـيحيت حكـم مى زنده نگاه داشتند، اما اكنون سليقه

آب و هوا، تغذيه، سرگرمى و «تر همچون  ند كه از اين پس از مسائل مهمك نيچه پيشنهاد مى

  .)175و 87: 1381نيچه، (» خدا، جان، فضيلت، گناه، حقيقت و زندگى ابدی«بحث شود، نه » تفريح

بنابراين، نيچه درباره ايده سنتى خداوند كـه در ديـن مسـيحيت و گـاه در فلسـفه و علـم 

و ناتمـام اسـت و » ناپختـه«داليل اثبات وجود خدا : نديشيدا مدرن مطرح شده بود، چنين مى

وار زيسـتن  گويى بـه زنـدگى و خودگونـه ای نامفيد است، زيرا مانع آری ايده خداوند افسانه

                                                              
 ..85ـ  84 :1386زمانى،  على: نكزاد  زاد و برون برای توضيح بيشتر درباره معنای درون .١



گـويى بـه  ی

رسند كـه  مى

 بـودن ايـده 

، به زنـدگى 

زودتـر بـه او 

ه زنـدگى و 

ابـر «های  ـده

. ايـان سـازد

ان را از دور 

گاری بـدين 

ر نيسـت يـا 

 ها  كه ارزش

» مرگ خـدا

ر فـروريختن 

ى يـا علمـى 

ها زنـدگى  ن

ازند؛ و ايـن 

1387 :62(.  

ی وجـودی 

دهـد،  ـام مى

 ذات، عبـث 

شـَوند همـراه 

رد كـه نبايـد 

ه عنوان علل 

ان در عصـر 

Ansell(.  

آری(وان بـا سـليقه 

دريج به آنجايى م

بـودن و نامفيـد  وغ

دارند و در عوض،

هـد كـه هرچـه زوا

رهيـزيم و بيشـتر بـه

ـوا بـر انسـان و ايـد

 

را نما» جعه بـزرگ

او طوفـا. شـنََود مى

انگ نيسـت. بلعـد  مى

هند، هدفى در كـا

آن مبنای استواری 

م«اكنون . شده است

، افـزون بـر»گشـته

وجيه دينى، فلسـفى

تا بدين وسيله انسان

دسى معنـادار سـا ق

7نيچه، (غربى است 

های ترين پرسـش ـى

ـر عملـى كـه انجـا

ش را در سرشـت و 

 رنج و مـرگ و َش

كر نيچه تأكيد مى 

 فساد اخالقى را به

اخالقـى از جهـاـ  

l-Pearson, 2002: 200

كنـد كـه همخـو ى

تد مان نيز بهيگر مرد

بـه دروـ  زعم نيچـه

د ز آن دست بر مى

خو نيچه از ما مى. 

ت وجـود خـدا بپر

ه و تـأثير آب و هـ

 .بپردازيم»  قدرت

فاج« پيامدهای اين 

ـه پـا شـده اسـت م

پـايى را در خـود 

ده ش را از دست مى

 باور به خداوند و آ

رده و باورناپذير ش

يار وقف گروی بس

گمانى به هرگونه تو

ی در كار نيست تا

نى و وابسته به امر 

گى انسان معاصر غ

كـه يكـى از اساسـ

در هـ«رت، آدمـى 

تمام اعمالش«ند و 

آدمى كه با درد و 

. )55: 1392محبـوبى، ( 

طراب اجتماعى و 

 ن تفسـير مسـيحى

0(ما قرار داده است 

را اعالم مى» گ خدا

گويد ديگ گويانه مى

ز بـه ـن نيـز روزی 

پى خواهند برد و ا

پردازند ده خود مى

اليل له و عليه اثبات

ـون فلسـفه، تغذيـه

اراده معطوف به « 

كوشد  دا، نيچه مى

كه با مـرگ خـدا بـ

ی كه فرهنگ ارو

شها، ارزش خوي ش

، زيرا )64: 1387چه، 

داشت، سقوط كر ى

جيه كه بر سر آن نير

حيت، مستلزم بدگ

اعتماد  هدف قابل

يرون از اراده انسانى

ن نبود معنا در زندگ

ه معنای زنـدگى ك

در ايـن صـور. نـد

بين مى» ش روی خود

نظر، زندگى نوع آ

ماند  دفى خالى مى

گاری همچون اضط

 نظر او، فـروريختن

ری را پيش روی ما

مرگ«ر ادامه، نيچه 

گ وی پيش. اوست 

 هست؛ يعنى آنـان

پ» جهان ديگر«و » 

شد  غرايز سركوب

ويم و از بررسى دال

آمده از آن، همچـ

و » بازگشت ابدی

خد از اعالم مرگ 

را كه» طوفانى«دای 

انگاری طوفاِن نيست

برترين ارزش« كه 

نيچ(» ا پاسخى نيست

 زندگى را به پا مى

ملى بودن اين توج

دتى و ارزشى مسيح

حال،. و جهان شد

در راستای هدفى بي

انگاری و بحران ست

انگاری، مسئله ست

ما پاسخ مى ت، بى

 نهايى بشر را پيش

از اين من. يابد مى» 

 هرگونه معنا و هد

انگ های نيست نشانه 

به. گاری تلقى كرد

انگار ست كه نيست

  

  

در. است

) زندگى

اكنون او

»خداوند«

زمينى و غ

ملحق شو

مسائل برآ

ب«، »انسان

پس 

نيچه صد

بيند؛ ط مى

معناست 

چرايى را

و معنای ز

غيرعم«و 

نظام عقيد

از انسان و

خود را د

همان نيس

در نيس

آدمى است

دفى ه بى

»و بيهوده

است، از 

 اشتباه، به

انگا نيست

حاضر اس
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انگاری و  بزرگ مرگ خدا را دريافته و بر اين باور است كه نيسـتبنابراين، نيچه فاجعه 

پرسد كه در مواجهـه بـا مسـئله  حال، نيچه از خود مى. بحران نبود معنا، پيامد مرگ خداست

  .توان فراهم ساخت معنای زندگى، چه بايد كرد و چه پاسخى مى

ظـام عقيـدتى و وی كه از پاسخگويى به مسئله معنای زندگى بر مبنـای حضـور خـدا و ن

ارزشى مبتنى بر آن نوميد شده بود، نخست كوشيد تا نشان دهد تقرير رايج از مسـئله معنـای 

زندگى كه در جستجوی معنايى بيرون از زندگى زمينى و اراده فرد انسانى اسـت، نارواسـت 

و در يك عقيده نادرست ريشـه دارد كـه بـا تبارشناسـى ايـن پرسـش و شـناختن آن ريشـه، 

از اساس ريشه اين تقرير نادرست از مسئله معنای زندگى را از ذهن انسانى بركنـد و توان  مى

  .اين تقرير از مسئله معنای زندگى را به دور انداخت

آن عقيده نادرست اين است كه هر انسانى بايد برای زندگى خود هدف و معنـايى مهيـا 

رار دهـد؛ يعنـى اگـر غـذا بايست اين هدف را در بيرون از زندگى زمينى خود قـ سازد و مى

كنم،  برم و در برابر رنج مقاومت مى ها لذت مى انديشم، از زيبايى كنم، مى خورم، كار مى مى

مثابه ابزاری برای برپايى هـدفى واالتـر اسـت؛ هـدفى  تنها بدان سبب است كه زندگى من به

گويـد ايـن  مى اما نيچه كه با اين نگـرش مخـالف اسـت،. بيرون از نيازها و غرايز طبيعى من

مثابـه ابـزاری  عقيده كه معنا و هدف را بايد در بيرون از زندگى زمينى ُجست و زندگى را به

برای تحقق هدفى بيرون از زندگى زمينى كه معطوف به خدا و جهان ديگر اسـت قـرار داد، 

 ، يـا بـه»كردن احسـاس بيهـودگى«توانـد در برابـر  گيرد كه فرد انسـانى نمى از آنجا ريشه مى

كه برای نيچه، زندگى  كردن تنها به دليل خود زندگى مقاومت كند؛ درحالى تعبيری زندگى

بر اساس غرايز طبيعى، به خودی خود مطلوب و ارزشمند است و بـه معنـا و ارزش بيـرون از 

  .)71: 1387نيچه، (زندگى زمينى و اراده فرد انسانى نيازی ندارد 

ست از مسئله معنای زندگى بپردازد و آن را نـاظر كوشد به تقريری در در ادامه، نيچه مى

معنای زندگى برای ما «: به همين زندگى زمينى و متناسب با موقعيت مرگ خدا طراحى كند

كوشد برای  در واقع، او مى» هايى كه باوری به خداوند و جهان ديگر نداريم، چيست؟ انسان

ديگـر، بلكـه معطـوف بـه همـين  زندگى معنايى نو برسازد؛ معنايى كه نه معطوف بـه جهـان

، بلكـه برآمـده از )زاد معنای بـرون(زندگى زمينى ماست؛ معنايى كه نه برآمده از امر قدسى 

  ).زاد معنای درون(اراده فرد انسانى است 



ه فرد انسانى 

هيچ مخالفتى 

ى مـا انجـام 

. شود ولد مى

ى را مطلوب 

  .جهان ديگر

يخـتن نظـام 

  رد، زيـرا بـه 

توانـد ايـده  ى

اسـت » كـران

ى، بلكه ايـده 

 نه فقط ايده 

، زيـرا )54ـ  5

دانـد كـه  مى

و پيوسـته در 

. )39ـ  37: 139

بنـابراين، . )8

 نيز مجّوزی 

مثابـه  اص به

يـز عليـه آن 

هكـار را نيـز 

هـا  كه آرمان

يزی بيرون از اراده

ر كردن زندگى هي

ف به زنـدگى زمينـى

ون اراده انسانى متو

تواند زندگى كه مى

و ايده ج) خدا(سى 

گ خـدا و فـرو ري

پـذير هكـار را نمى

باشـد، نمى» ـدطبع

نزاكتى عليه متفك ى

بينى دينى در جهان

ى نيز ناتمام است؛ 

52: 1375نيچـه، (سـت 

ی در حال َشـَوند م

شـناختى و زبـان او

92پيرسـون، (» نيسـت

82: 1375نيچـه، (» ـس

د بودِن يك افسانه 

رچه در عصری خا

سـت و سـليقه مـا ني

  .د

راه نيچـه، ايـن :ی

، بنيادهايى ك»قيقت

شه كه زندگى با چي

ولى با اصل معنادار

زاد و معطوف درون

گى زمينى و از درو

گى زمينى اوست ك

د سازد؛ نه امر قدس

 بود معنا

عنـای ناشـى از مـرگ

  :روست  روبه

نيچـه ايـن راه : آن

بلنـ«و » پرسشـگر« 

ای بى قطعه« و» خته

د» خداوند«ها ايده 

ماترياليستى و علمى

نيـز ناتمـام اس» آزاد

سان، او را موجودی

دد؛ انسان، قـوای ش

 حقيقـت مطلقـى ن

شـد بـرای همـه كـ

 اين توجه كه مفيد

ای است كه اگر انه

كنون باورناپـذير اس

گى بر آن تكيه زد

انگاری ـدا و نيسـت

راده معطوف به حق

ه نيچه با اين انديش

ود مخالف بود، وش

 كار را با معنايى د

ه، معطوف به زندگ

زندگفرد انسانى و 

 معنادار و ارزشمند

عبور از بحران نب

ر از بحران نبـود مع

 آن، با چند گزينه 

 مقاومت در برابر 

، »نـدازه كنجكـاو

پاسخى ناپخ«ن ايده 

تنه  باور است كه نه

بينى م در جهان» ت

راده نـاآا«لكه ايده 

كرد تاريخى به انس

نما تلقى گرد جهان

هـيچ «، دين ترتيب

حقيقتـى باش« مـن، 

ای مفيد نيست، با 

  .ت

ه ايده خداوند افسا

شد، اما اك لقى مى

ی طرح معنای زندگ

ى ميـان مـرگ خـ

ار«با ايجاد و بسط 

ين، اگرچه همواره

ى زمينى ارزشمند ش

خواست اين او مى

نای مورد نظر نيچه

صورت، تنها خود ف

 تلقى كند و آن را

های نيچه برای ع

كه نيچه برای گذر

و ارزشى مبتنى بر آ

كار مرگ خدا و 

بيش از ا«سانى كه 

را بپذيرد، زيرا اين

نيچه بر اين . )68: 1

مندی طبيعت قانون« 

ناتمام است، بلك» زاد

گرفتن رويك ر پيش

های ج مثابه آيين د به

رگونى هستند و بد

ت حقيقـت بـرای 

ها چيزی جز افسانه

ست بودن آن نيست

نيچهزعم  براين، به

يقت ترديدناپذير تل

توان برای ديگر نمى

كار رابطـه منطقـى

د، زيرا به باور او ب

  

  

بنابراي

و زندگى

ا. نداشت

دهد؛ معنا

در اين ص

و محترم 

راهكاره

نتيجه آنك

ى وعقيدت

انك .1

نظر او انس

خداوند ر

381نيچه، (

و » ماده«

اراده آز«

نيچه با در

تواند نمى

حال دگر

الزم نيست

حقيقت چ

برای درس

بنا. 2

يك حقيق

است و د

انك. 3

پذيرد نمى
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بينـى و خودآزمـايى  انـد، در معـرض درون های بشری بر روی آن طرح ريخته شـده و ارزش

ده اسـت اند كه اين روند به تخريب اين بنيادها از طريـق فراينـدی انجاميـ انتقادی قرار گرفته

. )Ansell-Pearson, 2002: 200(نامـد  مى) self-overcoming(» شدن بـر خـود چيره«كه نيچه آن را 

  انجاميـده اسـت و » مـرگ خـدا«درنتيجه، وی بر اين باور اسـت كـه سـير فلسـفى غـرب بـه 

هـای مسـيحى  مرگ خدای مسيحيت و زوال بـاور بـه حقانيـت آن نيـز بـه فـروريختن ارزش

ين واقعه هولناك نيز به بدگمانى درباره ديگـر توجيهـات انجاميـده اسـت؛ انجاميده است و ا

  . )62: 1387نيچـه، (ريزنـد و تكيـه گـاه مطمئنـى نيسـتند  مبنى بر اينكـه آنهـا نيـز روزی فـرو مـى

اكنون مرگ خدا با مرگ حقيقت و باورناپذيری هرگونه نظام متافيزيكى، ارزشى و معرفتى 

انگاری را  نيچـه نيسـت. انگاری در معنـای مطلـق آن اسـت تشود و اين همان نيسـ همراه مى

رو شـد  داند كه راهى بـه رهـايى از آن نيسـت و بايـد بـا آن روبـه ناپذير مى يك منطق تسليم

)Ansell-Pearson, 2002: 203(. 

نيچه بـا راهكـار سـوم كـه  :گويى به زندگى انگاری در قالب نه شدن به نيست تسليم. 4

در ايـن راهكـار، . )78: 1387نيچـه، (داند  الف است و آن را بيماری مىشوپنهاوری است هم مخ

نحو استقاللى و بدون در نظر گرفتن خدا و جهـان  آدمى بر اين باور است كه اگر جهان را به

گذارانـه  ديگر در نظر بگيريم و آن را از هرگونه نظـام عقيـدتى حقيقـى و چـارچوب ارزش

داشت و نبودن آن بهتـر از  ت، اين جهان نبايد وجود مىمطلق عينى تهى بدانيم، در اين صور

ناپذير زنـدگى انسـانى اسـت و هـيچ معنـا و  بود، زيرا مرگ و رنج، جزو جدايى بودن آن مى

پذيری نيز ندارد، چون معنای زندگى همان سعادتى است كه فـرد انسـانى در  هدف دسترس

 .رسد اين دنيا هرگز بدان نمى

ــوِد درد و رنــج اســت، توضــيح اينكــه در تلقــى . 5 شــوپنهاوری، ســعادت انســانى در نب

عكس، زيـرا رنـج، ناشـى از  كه زندگى انسان، آونگـى اسـت از مـالل بـه رنـج و بـه درحالى

در . شود ناهماهنگى خواست من در زندگى با جهان پيرامونى من است كه بر من تحميل مى

شـوم و  زم، دچـار رنـج مىاين صورت، اگر جهان پيرامونى را با خواست خود هماهنگ نسا

در اين صورت، زندگى آونگـى ميـان . انجامد اگر هماهنگ سازم، پس از مدتى به مالل مى

گويى به زندگى و غلبه بـر رنـج  كه آری صورت، آدمى تا هنگامى در اين. رنج و مالل است

ت كردن جهان با خواست خود پيش بََرد، راهى برای دستيابى بـه سـعاد را از طريِق هماهنگ

نقـد نيچـه . معنا و بدون سعادت اسـت ندارد و زندگى ما همواره بى) نبوِد درد و رنج(انسانى 



  .آيد مى

ر چهـارم را 

ى و متناسـب 

د و رنـج بـه 

 زمينى مـا و 

 بر آنها غلبه 

ب بـا دوران 

 انسـانى، در 

. آيـد ـت مى

الق غلبـه بـر 

 .)35 ـ 33و  2

نـج اسـت و 

ى مـا همـين 

 در راسـتای 

جهانى است 

د و آن را بـه 

جهـان ديگـر 

ـى و معنـای 

بـا امكانـات 

ــى ــدا،  ن ب   خ

ـت و غرايـز 

ت، بلكـه بـه 

خودمختـاری 

انـد  ـل كرده

گردد كه در ادامه م

نيچه راهكار :دگى

يافتنى عريفى دست

سـعادت بـدون درد

رد و رنج زندگى 

ت هستند كه بايد 

ر، سـعادت متناسـب

سعادت فرد . شود ى

الزم با آن بـه دسـت

كند؛ يعنى اخـال مى

21ـ  18: 1392محبوبى، 

 همـان غلبـه بـر رن

ت و مطلوب نهايى

ناداری زنـدگى را 

نى در جزندگى زمي

دانـد ب بالـذات مى

ى، معطـوف بـه ج

خالقـهـای ا  ارزش

شوند تـا متناسـب ب

ــان ــا و جه ــى م مين

سـت كـه در طبيعـ

ك دين جديد نيسـت

تقالل، آزادی و خ

گـران بـر او تحميـ

گ وم سعادت برمى

گويى به زند  آری

رايج از سعادت، تع

كه در آن، اساساً س

ت، يعنى غلبه بر د

 و رنج شرط سعاد

از اين منظـر. باشند

رنج بازتعريف مى

به بر درد و رنجِ مال

 قدرت را تجويز م

م(عطوف به قدرت 

اساساً زنـدگى ت و 

در نتيجه، سعاد. ت

ن ترتيب، نيچه معن

م محض به همين ز

 زمينـى را مطلـوب

عنايـت و اراده الهـى

 خـدا، سـعادت و 

ش ى ما بازتعريف مى

ــدگى زم ب، در زن

در كـار نيس» ی نيرو

در پى آفريدن يك

 فرصتى بيابد تا است

ی قرار دهد كه ديگ

 تلقى سنتى از مفهو

انگاری در قالب ت

قى شوپنهاوری و ر

دهد ك دت ارائه مى

سعادت.  با آنهاست

اين تلقّى، درد  در

رگز وجود نداشته ب

ى آكنده از درد و ر

غلبزندگى زمينى و 

گى زمينى، اخالق 

 زندگى و اراده مع

ى بدون رنج نيست

ن غلبه بر رنج نيست

بدين. ن است و بس

زمينه آن، اهتمام س

نيچه، زنـدگى. ت

  .شمارد

ها در پرتو ع رزش

 سـهمگين مـرگ 

مين زندگى زمينى

ــند ــب. ش ــدين ترتي ب

های ب قدرت و پايه

البته نيچه د. )86: 13

بار ديگر  رای يك

سوی خوب و بدی

An(.  

هكار، به نقد او از 

شدن به نيست سليم

ی برخالف تلقو. 

 مرگ خدا از سعاد

آيد، بلكه مالزم ى

د. يى شادمانه به آن

ينكه بهتر باشد هر

دا و زندگى زمينى

گويى به همين ز ی

يب، نيچه در زندگ

گويى به ج و آری

 بيان ديگر، زندگى

نيز چيزی جز همين

گويى به آن و آری

دهد كه پس قرار مى

خدايى در آن نيست

ش خود ارزشمند مى

 پيش از اين همه ار

ما اكنـون در سـايه 

 تنها معطوف به هم

ــتيابى باش ــل دس قاب

مراتب«شمندی جز 

387نيچه، (ارند يشه د

 است كه آدمى بر

 كند و خود را فراس

nsell-Pearson, 2002: 

  

  

به اين راه

تس. 6

پذيرد مى

با دوران 

دست نمى

گوي آری

كرد، نه ا

مرگ خد

گرو آری

بدين ترتي

درد و رنج

به . 7

سعادت ن

زندگى و

سعادتى ق

كه هيچ خ

خودی خ

تا . 8

بودند، اما

زندگى، 

ــانى ق انس

چيز ارزش

انسانى ري

دنبال آن

را تجربه 

)205-206
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كشد  ستود، از او اين انتظار را پيش مى نيچه كه در فلسفه خود همواره ابر انسان را مى. 9

تنهايى بـر  كنـد، بـه كه در مواجهه با جهان جديد كـه بـر آن سـايه مـرگ خـدا سـنگينى مى

زانوهای خود دست بگذارد و قيام كند؛ يعنـى مـرگ خـدا را غنيمـت شـمارد و در راسـتای 

بكوشـد و اراده معطـوف بـه » و گرد هم آوردن آنچه در انسان پاره پـاره اسـتكردن  يگانه«

بـاری، مـن «ای كه با خود بگويد  گونه قدرت خود را به كار بندد و جهان را از نو برسازد؛ به

نيچـه بـه ابـر انسـان . )215: 1386نيچـه، (» !خـواهم مـن آن را چنـين مى! خواسـتم آن را چنين مى

  ين راسـتا فقـط ِخـَرد را طلـب كنـد؛ نـه ايمـان و عـادت و سـنّت را كند كه در ا سفارش مى

ای كه اگر بارها همين فرصت را داشته باشد، همان كند كه اكنـون  گونه ؛ به)42: 1392پيرسـون، (

  .كند و اين يعنى تجربه ايده بازگشت پياپى ابدی مى

تلنگـر زدن بـه روح انگيز اسـت بـرای  ای خيـال ايده بازگشت پياپى ابدی، تنها ايـده. 10

آنكـه چشـِم  لحظه زندگى زمينى خود را جدی بگيرند، بـى های خالق تا لحظه شاعرانه انسان

؛ يعنى چيزی كامًال در جهت عكس ايـده )304: 1377نيچه، (اميدی به ساحتى ديگر داشته باشند 

در مسيحى كه مركز ثقل و معنای زنـدگى زمينـى مـا را ـ  در نگرش افالطونى» جهان ديگر«

  .)99: 1392پيرسون، (داد  جهان ديگر قرار مى

آنچـه «چيـزی نيسـت جـز » نيـك«ای،  های نيچـه از اين منظر، برای نيچه و ابر انسـان. 11

چيـزی » بـد«و » كند؛ اراده به قـدرت و خـود قـدرت را در انسـان حس قدرت را تشديد مى

احسـاس اينكـه «ت، جـز نيـز چيـزی نيسـ» بختى نيك«و » زايد آنچه از ناتوانى مى«نيست جز 

نـه خرسـندی «حال آنچه اهميت دارد . »شدن بر مانعى احساس چيره ـ يابد قدرت افزايش مى

ناتوانـان و ... بل قدرت بيشتر، به هيچ رو نه صـلح، بـل جنـگ؛ نـه فضـيلت، بلكـه زبردسـتى

  .)27ـ  26: 1355نيچه، (» اين است نخستين اصل بشردوستى ما: ناتندرستان، بايد نابود شوند

 بررسى انتقادی

را در » مـرگ خـدا«و ارتباط آن با ايده » معنای زندگى«بررسى انتقادی ديدگاه نيچه درباره 

های ديگری  توان تفكر فلسفى نيچه را از جنبه شك مى بى. گيرم چندين بخش مستقّل پى مى

  :شود ترين آنها اشاره مى نيز نقادی كرد كه برای اختصار به مهم

مـرگ «نيچـه ايـده . ترين قطعات فلسـفى نيچـه اسـت يكى از كليدی» مرگ خدا« )الف

دانست كه پيش در تفكر غربى حاكميت يافته  را نتيجه منطقى روشنفكری سكوالر مى» خدا



ف فيلسـوفان 

ت، زيـرا بـر 

ـا صـدای او 

آيـا  هسـت، 

، بـه هـر دو 

را بـرخالف 

داننـد،  ى مى

يـن طبيعـى، 

وه، همـواره 

هـت تحقـق 

سـت، الزمـه 

توان در  مى 

ايـن . »سـت

هماّن، هردر 

 اينكه بعدها 

دانسـت تـا  ى

 الهـام الهـى 

هستى آدمى 

بيشـتری پـى 

گرفتن  ديـده

، 307،330: 7 ج

سـفه مـدرن 

حقيقـت «: ت

 سير بـاطنى، 

ملحـد و بـر خـالف

ُجسـت ر قدسى نمى

برد و مـ ت به سر مى

  .گار نيست

والر اسـت و اگـر 

 است؟ پاسخ نيچه

 مناقشـه كـرد، زيـر

دينـى ا الحـاد و بـى

يحى، مـؤمن بـه دي

ند است و اين گر

بنـابراين، از جه. )15

ود هرچند چنين اس

»مرگ خدا« ايده 

تـوم فلسـفى بشـر ا

آرای ه  هفدهم در

 اوج خود رسيد تا 

  .دگر ادامه يافت

قدرت شـيطان مـى

 بر شـعر، وحـى و 

 است و بخشى از ه

  .)168ـ 

 ايمانى را با شور بي

درن را بـه دليـل ناد

، 1390كاپلسـتون، (يد 

obj (كه مطلوب فلس

گفـت سـخن مـى) 

ردن پورشورترين 

ن يك فيلسـوف م

را در امر» انگاری ت

هست، در سكوت

باشد، برای من انگ

روشـنفكری سـكو

برای تفكر فلسفى 

وان در ايـن مـدعا 

فـدهم را مـالزم بـا

مـؤمن مسـي: شـدند

 منكر وجود خداو

50ـ  117و  72ـ  15: 6ج

مگر اينكه گفته شو

رت، برای مقابله با

الر، سرنوشـت محت

الر، از همان سدۀ 

هياتى كركگور به 

نديشه مارتين هايد

م را بيشتر نماينده ق

اللى محض، راه را 

شده » كنه و وجه«

ـ 151: 6، ج1391ستون، 

ك، همين نگرش

ساخت و فلسفه مـد

به نقـد كشـي) انس

jective(نى ى يا عي

subjective(رونـى 

ايند از آِن خود كر

Magn( .عنوا نيچه به

نيست«و » رگ خدا

 يا نيست و يا اگر 

ى اگر هم در واقع ب

نتيجـۀ ر» گ خـدا

 سرنوشت محتوم ب

تـو رسد مى نظر مى

ی غربى در قرن هف

ش تنـوع تقسـيم مـى

وشنفكر ملحد كه 

، ج1391كاپلسـتون، (د 

مم با الحاد نيست، 

در اين صور. است

روشنفكری سكوال

 روشنفكری سكوال

دهای شورانگيز اله

تر در ا ورت فلسفى

نفكری قرن هفدهم

صرار بر عقل استدال

«كری دچار مغالطه 

كاپلس(ى كرده است 

نماركت مستقل در دا

ن ديواری عظيم س

اگزيستا(ستى انسان 

بل با حقيقت آفاقى

حقيقت أنفسى يا در

نى عينى كه در فرا

nus and Higgins, 199

مر«هكار رهايى از 

 بود كه امر قدسى 

چنين خدايى. نويم

مـرگ«واقع نيز ايده  ه

ری سكوالر، يك 

مثبت است، اما به نظ

لب كه روشنفكری

تران به چند دسته م

گرا و در نهايت، رو

بردنـد ت بـه سـر مى

 روشنفكری مالزم

وشنفكری، الحاد ا

ر« مناقشه كرد كه 

 با رويكرد فلسفى 

ى آغاز شد و با نقد

كرد انتقادی به صو

گرايى روشنف ّن عقل

عقل الهى، زيرا اصر

به نظر او، روشنفك 

 تماميت آن معرفى

كركگور به صورت

 ميان فلسفه و ايمان

و واقعيت سيال هست

كركگور در تقاب. 

كوالر است، از حق

يقين ست از يك بى

  

  

1 :96(بود 

الهى، راه

اين باور 

شن را نمى

آيا به

روشنفكر

پرسش مث

تصور غا

روشنفكر

گ الادری

در اقليـت

خارجى،

منطقى رو

اين مدعا

مخالفت 

و ياكوبى

اين رويك

هماّن

ع نماينده

. بندد مى

مثابه را به

اما ك

گرفت و

فرديت و

)337و 331

و علم سك

عبارت اس
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در واقـع، . )Kierkegaard, 1923: 51؛ 58: 1387؛ اندرسـون، 76: 1389كـاپوتو، (» چسـبيم سـخت بـدان مى

او . ای به سوی خداونـد بگشـايد كوشد تا روزنه كشيدن حقيقت أنفسى، مى كركگور با پيش

آلودشان، راهى به  واسطه ذات گناه ها به صورت خود بنياد، به بر اين باور بود كه اساساً انسان

واسـطه  ت، مگر بهشناخت ما از خدا ممكن نيس. شناخت آفاقى و استداللى از خداوند ندارند

واسـطه عمـل و حقيقـت أنفسـى و  آيـد جـز به دست نمى ها و اين به تجلّى خود خدا بر انسان

وجو از حقيقـت آفـاقى و پـژوهش نظـری  ايمان شورمندانه، نه حل چيستان فلسفى و جسـت

  .)80ـ  79: 1389كاپوتو، (دالنه  فارغ

كـه الزمـه منطقـى روشـنفكری  انـد بنابراين، هماّن و كركگور نيز همچون نيچه پذيرفتـه

اسـت، ولـى آنهـا بـرخالف نيچـه، بـه جـای » مـرگ خـدا«سكوالر و تفكر فلسـفى مـدرن، 

البته مخالفت آنهـا بـيش از . پردازند شدن در برابر اين سير فلسفى، به مخالفت با آن مى تسليم

  .آنكه فلسفى باشد، الهياتى است

انگاری پنهان در فلسفه غربى است  تهايدگر نيز كه نيچه را از اين جهت كه كاشف نيس

وی ايـن كـار را بـا رويكـرد . ستود، برخالف او درصدد انتقاد از سير فلسفى غربى برآمد مى

انگاری  معنای جديد كه هايدگر آن را تنهـا راه رهـايى از نيسـت فلسفى پى گرفت؛ فلسفه به

اسـت؛ پرسشـى » معنـای هسـتى«برای هايدگر، پرسش حقيقى فلسفه، معطوف به . دانست مى

. )60ـ  59: 1389هايدگر، (ويژه عصر جديد مغفول مانده است  كه در تاريخ فلسفه رايج غربى و به

هايدگر بر آن است كه بار ديگر اين پرسـش را در صـدر مباحـث فلسـفى بنشـاند تـا انسـان 

هايـدگر در . )104: 1391خـاتمى، (معاصر غربى را از بحران خودبنيادی و غفلت از هستى برهاند 

 ـ دانسـت ترين پرسـش فلسـفى مى كـه آن را اساسـىــ ) Being(وجوی معنای هسـتى  جست

وی تمامى كار فلسفى خود را . )13: 1387بيمل، (رفت  های ديگر فرو مى پيوسته به درون پرسش

بر آن بـود كـه  زيرا ،)4 :ب1381احمدی، (كرد  توصيف مى) unterweg(با اصطالح در راه بودن 

انـد و بـه همـين دليـل،  اند؛ هميشه ناتمام، ناكامـل و در راه تكه ای فلسفى همواره تكهه پاسخ«

بينـى  ديد كه پـيش هايدگر با چشمان خود مى. )86 :الـف1381احمدی، ( »اند های تازه گشاينده راه

اكنون امر قدسـى بـه . انگاری، چگونه همه چيز را در هم نورديده است نيچه از طوفان نيست

ها و  ، از زنـدگى انسـان كنـونى و از انديشـه)خـدای اديـان، فيلسـوفان و عارفـان( هر معنايى

انسان معاصر غربى از جهان و مردمان جـدا افتـاده اسـت و . های او رخت بربسته است انگيزه

داند و همواره بـه تسـخير و تخريـب انسـان و  تو گويى خود را مالك هر چيز و هر كسى مى



ود كـه ايـن 

وی رسـالت 

ن در آن، بـه 

آورنـد و بـه 

والر، تفكـر 

ـه راهـى بـه 

اند  واره بوده

  .آمدند ى

آنها بر ايـن  

شـته باشـند و 

مـا همچنـان 

 تلقى سـنتى 

 به جای نقد 

ر و يـا تلقـى 

ود در همـين 

 ـ  ابراهيمـى

توجـه بـه . د

كـه عاسـت 

 معقوليـت و 

ايى سـاده و 

رديدناپــذير، 

دفـاع از ايـن 

حسى در نظر 

ـرای توجيـه 

ر خدايى ديگـر بـو

و. يابـد ر تجلّـى مى

دانست كه مردمـان

آ ر تعظـيم فـرو مى

68(.  

ى روشنفكری سكو

انجامد كـ تيجه نمى

سفى غربى نيز همو

شمار مى سكوالر به

. ندا مخالف» گ خدا

مـان بـه خـدا نداش

را كشـته باشـند، ام

د و حضور خدا به 

تـينـگا و آلســتون 

ن همـاّن، كرگـور

هـای موجـو ظرفيت

 از خـدا در اديـان

ينـى فـراهم سـازند

ربردارنـدۀ ايـن اد

توانـد  ت، بلكـه مى

  .ز نشان بدهد

مبنـاگر: كند يز مى

 باورهــای پايــه تر

 تنها شكل قابـل د

 با ساختار تجربه ح

ای بـ تواند پايـه مى

انتظار  بحران، چشم

رن، بلكـه در شـعر

د گری از جهانى مى

برابر آن، سرد و در 

82ـ  668: ب 1381دی، 

ود كه الزمه منطقى

ن مطلب، به اين نتي

ت، زيرا در سير فلس

رن و روشنفكری س

مرگ«ذيرش ايده 

 توجيهى بـرای ايم

دگى خـود خـدا ر

كنند عقول ارائه مى

ون سوئينـبرن، پلنـت

دانه ايمانى همچـون

شند با استفاده از ظ

ه همان تلقى سنتى 

ر قالب زنـدگى دي

هميـت دارد كـه د

انگاری نيسـت سـت

ت سنتى از آن را نيز

را از يكديگر متماي

ســاده، الزم نيســت

گونه مبناگرايى را 

ى ساختاری مشابه 

چون تجربه حسى م

رهايى از اين  رای

و نـه در عقـل مـدر

وجوگ ضر را جست

ورزند دان ايمان مى

احمد(كوشند  ن مى

تى اگر پذيرفته شو

است، اين» گ خدا

نيست» انگاری يست

ی، منتقد فلسفه مدر

المان الهى نيز با پذ

ها هيچ خى از انسان

شته باشد و در زنـد

مان به خدا دليل مع

  .كنند س مى

باور معاصر همچو

 بر زندگى شورمند

كوش ن هايدگر، مى

به ـوجود خداوند 

معنای زندگى را در

ن جهت برای ما اه

مستلزم الحاد و نيس

هم به قرائت ی، آن

وگونه مبناگرايى ر

س مبنــاگرايى سســا

گآلستون اين. باشند

ی برای تجربه دينى

دينى همچ ه تجربه

هايدگر بر. كوشد ى

مند و ر وحى تاريخ

فكر در عصر حاض

انديشند و بد س مى

مراقبت و تكريم آن

 آنچه گذشت، حت

مرگ«و پذيرش ايده 

ني«و » مرگ خدا«ز 

كه به صورت جّدی

فيلسوفان دين و عا

برخ ه ممكن است

ها روی به الحاد دا

هستند كه برای ايم

دگى خود احساس

ى از فيلسوفان خدا

فى غرب يا تأكيد 

 امر قدسى همچون

سفى، برای باور به و

النى ارائه كنند و م

ين فيلسوفان از اين

تنها م سفى مدرن، نه

بودن خداباوری تدل

 نمونه، آلستون دو

براسـ. يى مضــاعف

پذير و خطاناپذير ب

در ادامه، وی. داند ى

دهد كه  و نشان مى

  

  

جهان مى

بار، نه در

راستين تف

امر مقدس

حفظ و م

بنا بر

الحادی و

يى ازرها

كسانى ك

ف )ب

باورند كه

سليقه آنه

مؤمنانى ه

را در زند

برخى

سير فلسف

جديد از 

سنت فلس

دليل عقال

ديدگاه اي

سنت فلس

حتى مست

برای

مبنــاگرايى

ناپ اصالح

نظريه مى

گيرد  مى
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هدف اصلى او، دفاع از ايـن ديـدگاه اسـت كـه . سری دعاوی درباره جهان خارج باشد يك

توانـد اعتقـاد بـه برخـى اوصـاف و افعـال  های عرفـانى، مى آگاهى مستقيم به خدا در تجربـه

توانـد نشـان بدهـد كـه  سـفى مىبه نظر آلستون، تفكر فل. شدنى خداوند را توجيه كند درك

؛ 68ـ  49: 1387پترســون، (الصــدق و از لحــاظ عقلــى دارای وجاهــت اســت  ديــن امــری محتمــل

  .)1379؛ همان، 1380آلستون،

وی . تر از نفـى آن سوئينـبرن نيز معتقد است خداباوری، هم معقول اسـت و هـم محتمـل

برهـان انباشـتى سوئينــبرن بـدين . جويد برای اثبات مدعای خود، به برهان انباشتى استناد مى

برهان از طريق آگاهى يا برهان مشيّت الهـى (های ديگر  اوالً، با استفاده از برهان: شرح است

شود كه احتمال خداباوری چندان هم كـم نيسـت، هرچنـد خيلـى زيـاد هـم  روشن مى...) و

تر از نفى آن  را محتمل تجربه دينى برای برقرار كردن موازنه و اينكه خداباوری، نيست؛ ثانياً 

، )principle of credulity(تجربه دينى به انضـمام اصـل زودبـاوری ، كند؛ ثالثاً  سازد ورود مى

هـايى  چون بعدها تجربه دينى بـا چالش شود؛ رابعاً، دارای اعتبار نخستين و احتماًل راجح مى

جربـه دينـى بـه اصـل توانند اعتبار نخسـتين آن را مخـدوش سـازند، ت يابد كه مى مواجهه مى

های مشابه به كمك هـم برسـند و  يابد تا تجربه انضمام مى) principle of testimony(شهادت 

  .)154ـ  129: 1391ديويس، (آيد، چيره شوند  بر چالشى كه بر يك ادعای تجربى منفرد غالب مى

است  روشن است كه در تفكر فلسفى فيلسوفان مسلمان نيز باور به وجود خدا هم معقول

توان با استفاده از عقل محدود و زبان روزمره بشری،  اين فيلسوفان معتقدند مى. و هم مستدلّ 

هايى كه ايشان  برخى از برهان. حق سخن گفت و آنها را مستدّل كرد درباره اوصاف الهى به

، »صـديقين«، »حركـت و حـدوث«، »امكـان و وجـوب«: اند، از اين قرارنـد بدان استناد كرده

  .)1388جوادی آملى، (... و »نظم«

مـرگ «تـوان بـر  يابيم هنوز هستند كسانى كـه معتقدنـد مى گفته درمى بنا بر مطالب پيش

و نبود ياد او در انديشه و انگيزه انسان معاصر غربى غلبـه كـرد و معنـای زنـدگى را بـر » خدا

  .مبنای ايده حضور خدا در جهان طراحى كرد

ــادی دعــاوی فلســفى،  )ج ــاريخى و نيچــه در نق ــى، از روش ت ــذهبى، علمــى و اخالق م

جــّد  دانــد كــه به شــناس مى او خــود را نخســتين فيلســوف روان. گيــرد شناســى بهــره مى روان

او بـر . )167ـ  166: 1381نيچـه، (ها به كار بسته است  شناسى را در تبارشناسى حقايق و ارزش روان



ده از روان و 

نـى آنهـا بـه 

از . )100: 1377

د تا بتواند به 

شـت كـه بـا 

توان بـه  ا مى

زيسـتن «كـه 

Salaquarda, ( .

تـوان  ها، نمى

دعى بطـالن 

 

را بـه مسـئله 

قايق، به اين 

يسـت؛ پـس 

 اذعان داشته 

خى ـرد تـاري

ومـاً بـه ايـن 

كـه حقانيـت 

های الهـى  ـه

ـات بـديهى 

؛ 25: 1388ری، 

: 1387 فياضـى، 

كوشند  ، مى

ها، برآمـد  بايسـت

ر زمـان، منشـأ روان

7نيچـه، (شـه شـدند 

فى كردمعر» زيكى

 نيچـه اهميـت داش

ركزی مسيحيت را

ت كـه ايـن ايـده ك

99 :1996 (ر اسـت 

ه ها و بايسـت ست

بـا تبارشناسـى، مـد

 .)116: 1381نيچه، (د 

ينى، نخست آنهـا ر

سان در شناخت حق

ر واقـع حقيقـت ني

ر شناخت حقايق ا

گـر سـخن، رويكـر

هـر پرسشـگری لزو

 نمونـه، آنهـايى ك

نهـا را دارای ريشـ

م حضـوری و اوليـ

اشـكور( و حصـولى 

؛ 153ـ  147: 1386ده، 

ين اقسام به تنهايى

و ها  حـوزه هسـت

سـت كـه بـه مـرور

حقـايق ازلـى انگاش

فلسفه متافيز«گزين 

ز اين جهت بـرای

های اصلى و مر وزه

 و همچنين دريافت

ای نـامعتبر ض افسانه

رشناسى تاريخِى هس

كرد كه ب ذعان مى

ين حقايق يخ بزنند

های دين ى به آموزه

 ناتوانى معرفتى انس

شد، د ت تلقى مى

  .اند  كرده

مندی معرفتى د وان

به ديگ. ورزد ت مى

ل دينى است، اما ه

بـرای. عينـى اسـت

 دعـاوی دينـى، آ

، بـا تكيـه بـر علـم

علم بـه حضـوری 

زا حسـين( حضوری 

های هر يك از اي ت

 دعاوی بشری در 

هـای پيشـين اس وره

ـدريج بـه عنـوان ح

را به عنوان جايگ» ى

اين روش، از. نگرد

 دهد كه حتى آمو

صرف تبديل كرد

فرض تنها يك پيش

صرفاً با تكيه بر تبار

روی، خودش اذ ين

كند كه اي كاری مى

 بر رويكرد تاريخى

و سپس با اذعان به 

عنوان حقيقت بهتر  ش

ها جعل  خى انسان

خالف نيچه، به تو

سى با نيچه مخالفت

اد پرسش از مسائل

خالى از حقيقـت ع

ـد، در تبارشناسـى

در فلسـفه اسـالمى

مسلمان، با تقسيم ع

ناپذير دانستِن علم

ذعان به محدوديت

 بود كه بسياری از 

بسيط انسانى در دو

تـ  سپرده شـد و به

فلسفه تاريخى« او 

 دريچه تاريخى بنگ

 آن توانست نشان 

ی نظراِت تاريخى ص

، ت»اممكن استن ن

ه هوشيار بود كه ص

از اي. طالن آنها شد

كه صرفاً كشود، بل 

اقع، نيچه با تأكيد 

كند و ث تبديل مى

رسد آنچه كه پيش ى

ای است كه برخ سانه

مان اگر كسى بر خ

طبع در اين تبارشنا

عامل مهمى در ايجا

انجامد كه دين خ ى

پذيرنـد دينـى را مـى

  

دی معرفتى دتوانمن

فيلسوفان م. آيد مى

، و خطان)55ـ  54: 13

و با اذ )1389، خسروپناه

  

  

اين باور 

شناخت ب

فراموشى

رو، همين

مسائل از

كاربست

سری يك

بدون دين

البته نيچه

مدعى بط

آنها نمى

در وا

قابل بحث

نتيجه مى

صرفاً افس

گم بى

ط باشد، به

اگرچه ع

نتيجه نمى

دعاوی د

 .دانند مى

اين ت

دست م به

387فياضى، 

؛ خ99ـ  93
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. پذير و مستدل سازند تا با تلفيقى از اين دو، برخى از حقايق اساسى برای فرد انسانى را اثبات

به باور ايشان اساساً مشكل انسداد معرفتى در فلسفه غرب، محصول غفلت از علـم حضـوری 

انى برای دعاوی فلسفى، دينى و اخالقى، واقعيتى ورای عواطـف انسـانى در نتيجه كس. است

 .اند مخالف گيرند، با اين تبيين نيچه از دين، اخالق و فلسفه در نظر مى

  :شود انگاری، فرد انسانى با دو معضل جدی مواجه مى با مرگ خدا و نيست )د

  سرگردانِى ناشى از نبود هدف و معنای زندگى؛. 1

 .كردن معنای زندگى ناشى از نبود نيروی پشتيبان برای اجرايىنوميدِی . 2

خواست بـر ايـن سـرگردانى و نوميـدی، بـا اراده معطـوف بـه قـدرت از سـوی  نيچه مى

ها غلبه كند؛ در حالى كه در فلسـفه نيچـه، هـيچ تضـمينى بـرای اعتبـار و  نخبگان و ابر انسان

در كـار نيسـت و راهـى بـه رهـايى از اجرای ارزش مطلق و معنای يگانه در زندگى انسـانى 

نوميدی و سرگردانى نيست، مگر اينكه بخواهيم ارزش برگزيدۀ خود را بر ديگـران تحميـل 

افتنـد و اجرايـى  گمـان مقبـول مى كنيم؛ يعنى خود را فريـب دهـيم كـه آن معنـا و ارزش بى

تغييـر «ظـرش كنـد كـه بـه ن گزيند، زيرا تصريح مى گويى نيچه همين راه را برمى! گردند مى

در باور او، اين تغييـر سـليقه از سـوی . عكس اند، نه به»تغيير سليقه«، محصول »عقايد و افكار

  كننـد  گردد كه بدون مالحظـه، سـليقه خـود را بـر ديگـران تحميـل مى ها ايجاد مى ابر انسان

  .)100: 1377نيچه، (

دام بر اسـاس آنچـه كـه از رو هستيم كه هر ك هايى روبه ای، ما با ابر انسان در جهان نيچه

اكنون نه . كنند اند، عمل مى اراده معطوف به قدرت و تندرستى و غرايز طبيعى خود برساخته

كنــد كــه  آری، نيچــه روشــن مى. حقيقــت مطلقــى در كــار اســت و نــه ارزش عــام اخالقــى

را بـه ابهـام بردار، ولى با اين حـال، ايـن  اند و ضعيفان و بردگان تنها فرمان ها فرمانده ابرانسان

دهنـد،  نهد كه در ميان اين همه فرمانده كه هر كدام تنهـا اراده خـود را معيـار قـرار مى وامى

آيا آنها اصول مشتركى دارند تا در تعامل با يكـديگر . بر اند و كدامين فرمان كدامين فرمانده

چـه بـيش از شـايد ني. ای، احترام و حرمت را پيشه كننـد كم برای لحظه و يا با بردگان، دست

بود و آنچـه را كـه نازيسـم بـه نـام  بايست زنده مى او مى. بين بود حد به طبيعت انسانى خوش

  .ديد فلسفه نيچه با جهان كرد، از نزديك مى



ـای دينـى و 

 را اسـطوره 

 امـا در نقـد 

، مرگ خدا 

ثابـت نشـده 

چنـان باشـد، 

.  

هـ روريختن ارزش

 هرگونـه حقيقـت

نگاری غلبه يابـد، 

 سير فلسفى غربى،

هـم چنـين باشـد، ث

و ثالثـاً، اگـر هـم چ

ندگى ناتمام است

انگاری و فـر  نيست

او كـه . دگى است

ا  قدرت، بر نيست

ت كه الزمه منطقى

ثانياً، اگـر ه  است؛

فكر بشری است و

ير و طرح معنای زن

سير فلسفى غرب، 

برای زند و قدسى 

 با اراده معطوف به

الً، ثابت نشده است

ود معنای زندگى 

سرنوشت محتوم تف

انگاری فراگي يست

  يری

چه، پيامد منطقى س

بود معنای بيرونى 

كوشد تا ب داند، مى

 روشن شد كه اوال

نگاری فراگير و نبو

 اين سير فلسفى، س

يچه برای غلبه بر ني

  

  

گي نتيجه

به نظر نيچ

سنتى و نب

د مفيد مى

اعتقاد او 

ان و نيست

است كه

راهكار ني
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