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  چكيده
آموزة بازگشـت جـاودان    ترين كتاب خود و را بزرگچنين گفت زرتشت نيچه 

داراي  چرا اين آموزه در فلسفة نيچـه . داند اين كتاب مي» ترين انديشة ژرف«را 
تـا   دانش شاداست؟ اگرچه ميان طرح اولية بازگشت جاودان در  چنين اهميتي

 اره بـاقي هايي وجود دارد، چند مشخصـه همـو   تفاوتزرتشت طرح جدي در 
گـذاري   بـازارزش بـراي  اي براي نيچه  كه بازگشت جاودان سنجه اول آن: ستا

نيچـه در   كه ايندوم ؛ توزي و آرمان زهد است ها و در مقابل روحية كينه ارزش
شناختي از آمـوزة بازگشـت    كند تفسيري جهان گاهي تالش مي خواست قدرت

اي  دست دهد، اما اكثر مفسران بر پيامدهاي عملي باور به چنين آموزه بهجاودان 
چيستي ايـن پيامـدهاي عملـي ميـان ايشـان       دربارة هرچنداند؛  انگشت گذارده

  .نظر وجود دارد  اختالف
آيد اين است كه اگـر بازگشـت جـاودان مسـتلزم ايـن       مشكلي كه پيش مي

اسـاس   آري بگوييم و حتي بـر چيز از جمله امور نامطلوب نيز  همهاست كه به 
عاشق رنج هم باشيم، چگونه آري گفتن به رنـج، بـا آري   » عشق به سرنوشت«

سازگار است؟ پاسخ به ايـن پرسـش    ،زند گفتن به زندگي كه نيچه از آن دم مي
ايـن  . گشايد ابعاد جديدي از انديشة نيچه و آموزة بازگشت جاودان را بر ما مي

شـود و در   مـي سبب را » كنشگري«و  ،»تصميم«، »گزينش«، »آفرينندگي«آموزه 
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  مقدمه. 1
 هـايي  ترين كتـاب  ترين كتاب خود و بلكه يكي از بزرگ را بزرگ چنين گفت زرتشتنيچه 
  :نويسد مي آنك انساناو در مقدمة . كه در تاريخ بشر نوشته شده است داند مي

 ينتـر  كتاب بـزرگ  ينمن با ا. خود را دارد يگاهجا زرتشتهايم  در ميان نوشته ،نظر مناز 
ها پل  فراز قرن كه بر ،كتاب ينا. يدمرا كه تاكنون به بشر اهدا شده است به او بخش اي يههد
 زيادي بسيار فاصلة با بشر واقعيت تمام(است كه وجود دارد  يكتاب ترين يتنها عال نه زند، يم

  .)EH, Pref. 1(است  ينتر ژرف بلكه، )است گرفته قرار آن از تر پايين

اين اثـر  ...  اين اثر مركز فلسفة نيچه است«: نويسد ميچنين گفت زرتشت  بارةهايدگر نيز در
. )Heidegger, 1991: vol. 2, 36( »اي است كه انديشة نيچه بدان دست يافته اسـت  ترين قله رفيع

اي در ميـان آثـار    چنين جايگاه ويـژه چنين گفت زرتشت چه چيزي موجب شده است كه 
تـرين   ژرف«هاي پاسخ به اين پرسش اين است كه بـه سـراغ    نيچه داشته باشد؟ يكي از راه

آمـوزة  : برويم كه از نظر نيچـه در ايـن كتـاب مطـرح شـده اسـت      ) Z, III: 13( اي »انديشه
  ).eternal recurrence( بازگشت جاودان

  
  آرمان زهد جايگزينمثابة  بهبازگشت جاودان . 2

  :شود مطرح مي دانش شادآموزة بازگشت جاودان براي اولين بار در 
تو بايد اين زندگي را كـه در  ’: اگر روزي يا شبي جني به خلوت تو راه يابد و به تو بگويد

رهـا و بـدون   وقفـه، با  گيري و آن را بي اي باز هم از سر حال حاضر داري و تاكنون داشته
ات  دوباره طي كني و درد، لذت، فكر، آه و هر چيز كوچك و بزرگ در زنـدگي  ،چيزي نو

بايد دوباره و با همان توالي قبلي تكرار شود و اين تار عنكبوت، اين مهتاب ميان درختـان،  
غبـاري   رةاين لحظه و حتي من بازگردند و ساعت شنيِ ابديِ زندگي دوباره و با تو، كـه ذ 

، آيا تو خود را بر زمين نخواهي كوفت و از خشم بـه آن جـن   ‘يستي، واژگون شودبيش ن
نخواهي داد و به او ناسزا نخواهي گفت؟ يا شايد اين لحظه براي تـو فرصـتي     دندان نشان

تـر از ايـن    تو يك خدايي و من هرگز چيزي الهي’: عالي است تا به آن جن پاسخ دهي كه
  ).GS: 341( ‘نشنيده بودم

بندي آرمان ديونوسوسي  اي ابتكاري براي قاعده وسيله جا اينآموزة بازگشت جاودان در 
از زبـان جـن   (كه جـن  اي  سنجهما تا چه حد زندگي را دوست داريم با  كه اين. نيچه است
 ؛شـود  د سـنجيده مـي  ده ميدر اختيار ما قرار ) شود تا بر انگاره بودن آن تأكيد شود بيان مي

. كنيم بارها و بارها زندگي كنيم همين جريان زندگي را كه اكنون زندگي مي يعني بايد دقيقاً
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ي از سـخن جـن   حـال  خـوش گويي به بازگشت جاودان يعني بـا شـادي و    آرمان نيچه آري
آرمان نيچه عشق و دوست داشـتن زنـدگي بـه قـدري اسـت كـه       در . استقبال كردن است

د، حتي آن اجزايي از زندگي كه دوست زندگي به شكلي ابدي تكرار شو فرايندبخواهد كل 
دهـد تـا    دست نيچه مـي  اي به بازگشت جاودان قاعده. شوريده است ها آن نداشته و حتي بر

  .زندگي را غايت بداند و نه صرفاً وسيله فرايندارزشمند بودن 
حسب ديـدگاه او دربـارة    برتواند  مي ،ديدگاهي كه خود نيچه به بازگشت جاودان دارد

اگرچه در نظـر برخـي   . ان زهد و تالش وي براي يافتن رقيبي براي آن تبيين شوداهميت آرم
رسد كه حرف آخر نيچه اين است كه آرمان زهد هيچ بديلي  نظر مي به«مانند پيرسون مفسران 

بـل   ،امـروز نيـاز داريـم نـه پيـامبران نـوين       چـه  آن. آن مگر چيرگي تسـخّر زنانـه بـر    ،ندارد
 ؛)201: 1375پيرسون، ـ  انسل( »)GM, III: 27(است  ‘اخالقيـ  سازان آرمان مسيحي كمدي’

 .)EH, III: GM( »زرتشتمگر در  ،جاي يك آرمانِ رقيب خالي است«: گويد مياما نيچه خود 
: كـرده باشـد   نهـاد  پـيش رقيـب   جايگزيندو فقط جاي آرمان زهد، زرتشت ممكن است  به

ابرانسان كسي اسـت كـه بـر آرمـان زهـد غلبـه       . گويي به بازگشت جاودان ابرانسان و آري
تـوان روايـت    مـي  را كنـد، آرمـان ابرانسـان    گونه كه خود نيچه اذعان مـي  همان ،اما. كند مي

كشيش زاهد زنـدگي   چون هم، چون زرتشت )Z, II: 11, 20( ديگري از آرمان زهد دانست
اكنون وجود نـدارد و نفـي زنـدگي     همابزاري براي صورتي از زندگي كه مثابة   بهفقط ما را 

كشيش زاهد خواست قدرت را عليه زندگي انسان  چون همداند؛  كنوني ماست ارزشمند مي
در مقابل، آرمان بازگشت جـاودان  . خواهد از زندگي انسان انتقام بگيرد گيرد و مي كار مي  به

آرمان زهد و تنزل بر  كمك آن به وسيله  شود و بدين ش قائل ميزندگي ارز فرايندبراي كل 
، حتي وقتي ما را به فراتـر رفـتن از وضـعيت كنـوني ترغيـب      شود چيره مي زندگيارزش 

از  امـا دهـد،   آرمان بازگشت جاودان تصويري از شكل واالتر زندگي انسان ارائه مي. كند مي
گونه نيست كه فقط شكل  و اين) توزي است فاقد روح كينه(گيرد  صورت كنوني انتقام نمي

آرمـان زهـد    يبرا زرتشت حقيقي جايگزينرسد كه  نظر مي  پس به. بداند» انساني«واالتر را 
  .استبازگشت جاودان 

نيز بتواند  بخت خوشرسد انسان وحشي  نظر مي بهآيد اين است كه  مشكلي كه پيش مي
تواند تصـويري از شـكل    پس چگونه بازگشت جاودان مي. گويدبه بازگشت جاودان آري 

 و فضـيلت  بخـش  الهـام  و كند تالش آن به رسيدن براي انسانواالتر زندگي فراهم كند كه 
پرسش بايـد بـه عامـل ديگـري      ؟ در پاسخ به اينباشد پذير ياسق زهد آرمان با خودآفرينيِ

. هاي نو خلق خواهند كرد است كه ارزش ينو فيلسوفانمانا اميد نيچه به توجه داشت كه ه



 چنين گفت زرتشتترين انديشة  مثابة ژرف به »بازگشت جاودان«   92

  

هـاي نـو را    شايد نيچه انتظار نداشته باشد كه آرمان بازگشت جاودان محتواي كامـل ارزش 
هاي كهنه را فراهم نكـرده   گونه كه آرمان زهد محتواي كامل ارزش فراهم كند، درست همان

فضـايل، تكـاليف و    هـا  آن. انـد  دفي خلـق نكـرده  هـا را تصـا   كشيشـان زاهـد ارزش  . است
 ها از آن ينواند و تفسير  ها وجود داشته است برگرفته كه پيش از آن را هاي زندگي صورت

نيچه ظاهراً اميدوار است . كرده است اند كه ارزش وجود طبيعي انسان را انكار مي كرده ارائه
از فضـايل، تكـاليف و    ،يعنـي  ؛ام دهنـد ها چنين كاري انج ارزش بارةنو نيز در فيلسوفانكه 

نقش . گويانه به زندگي ارائه دهند اكنون وجود دارد تفسيري نو و آري هماَشكال زندگي كه 
هـا بايـد آن را بـا موفقيـت      آزموني خواهد بود كه ارزش جا اينآرمان بازگشت جاودان در 

  .گويانه به زندگي و غيرزاهدانه شناخته شوند ارزشي آري چون هم پشت سر بگذارند تا
قـدرها هـم انقالبـي     گاه نسبت نيچه با دنياي جديـد آن  اگر اين ديدگاه صحيح باشد، آن

هايي  هاي كنوني و بنياد نهادن ارزش به يك معنا، از نظر نيچه انهدام همة ارزش. نخواهد بود
ـ   . ممكن نيستكامالً نو  و ) BGE: 211(دانـد   د زمانـة خـويش مـي   نيچـه فيلسـوف را فرزن

كه در را اي كه در آن قرار گرفته است آري گويد و سنتي  فيلسوف بايد به سرنوشت و زمانه
گونه بر آن چيره  به اين اميد كه آن سنت را تكميل كند و اين ؛آن قرار گرفته است پيش برَد

چيـز   همـه و سـرنگون كـردن   نقش فيلسوفان نو واژگون كـردن  . بدمد» دمان سپيده«تا  شود
 ينوتفسير اند و ارائة  نيست، بلكه برگرفتن چيزهايي است كه مطابق آرمان زهد تفسير شده

  :گويد مينيچه هيدگر در كتاب . ها مطابق با آرمان بازگشت جاودان است از آن
توانيم بـا از ريشـه بركنـدن آن يـا بـه كنـار        ما نمي. توان فائق آمد از بيرون نمي ليسمينيهبر 

همان كاري كه وقتي خداي مسيحي را با آرمان ديگري ماننـد   ؛آن فائق آييم انداختنِ آن بر
كنـيم   مي جايگزيناقتصادي و سياسي يا صرف دموكراسي  ‘سوسياليسم’، رفت پيشعقل، 

 و  شود كه مار سياه حتي سـفت  ميسبب  ليسمينيهكنار گذاردن تالش براي . دهيم انجام مي
هـايي را بـراي    خيلي زود چنين گزينـه  زرتشترو،   از همين. تر خودش را بچسباند سخت 

  ).Heidegger, 1991: vol. II, 179( كند نجات رها مي

 ها مطابق با سنجة بازگشت جاودان صرفاً آرمـان نيچـه   ي ارزشگذار ارزشباز نهاد پيش
او از فضـايل  . توان آن را سـراغ گرفـت   هاي خود او هم مي براي آينده نبود، بلكه در نوشته

تالش دارد با نگاهي  اما ؛كند دستي، صداقت و راستي تمجيد مي مثل عدالت، گشاده ،قديمي
دهـد كـه    گويانه به زندگي ارائـه   تفسيري آري ها آناز  كند و گذاري  را ارزش ها آنمتفاوت 
 ايـن نـه بـه    ؛دستي ارزشمند است سخاوت و گشاده. آورند  گشت جاودان را تابسنجة باز

و غناي  ،دوستي است، بلكه چون توانگري، قدرت ناخودخواهانه و عاري از نفس كه سبب 
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ترين فضيلت است، نـه بـه    عدالت شايد بزرگ. )BGE: 40-43( گذارد روح را به نمايش مي
تـرين و واالتـرين    نوني واالتر است، بلكه چون لطيفطرفي يا اطاعت از قا بي كه علت  اين

نـوع   چنين همهاي نيچه  نوشته. )GM, II: 10-11( سروري است كه روي زمين ممكن است
  .كند مي ستايش او اند كه يفضايلگر ننمايادهد كه  جديدي از انسان و فيلسوف را نشان مي

بنـدي دوبـارة همـان     صرفاً بسـته  ،نيچه، همگي نوهاي  البته منظور اين نيست كه ارزش
دارد تا براي  آرمان نيچه او را وامي ،شود ميكه كالرك متذكر گونه  همان. اند هاي كهنه ارزش

بزرگي و عظمت شـناخته    به ادعاي خود او، پيش از وي هرگز به ،اموري ارزش قائل شود كه
 ،اما. )BGE: 184( و خنده )exuberance( ، خودپسندي)malice( مانند بدخواهي ؛اند شده نمي
 ،بـراي مثـال  ؛ سوق دادن فرهنـگ بـه جهـاتي نوسـت     نيچه نوِ فيلسوفهدف  ،حال به هر

سوي ارائة بياني صـريح و روشـن از سـطوح بـاالتر فرهنـگ كـه آرمـان زهـد در آن از           به
در احساسـات   اين همان چيزي است كه نيچه براي نمونـه . هاي برتر زندگي نباشد صورت

هـايش بـه نمـايش     نفي، بدخواهي و خودپسندي، پرخاشگري و شهوت در نوشتهمثبت و م
نه  ،كند هنري است كه شناخت را كامل مي امادر اين سطح فلسفة او هنر است، «. گذارد مي
جوي معرفت  كه برخي تفاسير هنر را رقيب ستيزه حالي در ؛از ارزش شناخت بكاهد كه اين

 .)Clark, 1998: entry Nietzsche( »نيستند شدني جمع ديگر يككنند كه با  معرفي مي

و  )overman( »ابرانسان«بهترين راه براي توصيف بازگشت جاودان پيوند آن با دو ايدة 
» ابرانسـان «نبايد دو ايدة زرتشت  براي دركويژه  به. است) amor fati( »عشق به سرنوشت«

اي به زاهدانه دانسـتن ابرانسـان يـا     چنين تجزيه. را از هم مجزا بدانيم» بازگشت جاودان«و 
تواند بـا آمـوزة ژرف    يعني كسي كه مي» ابرانسان«. متعارض دانستن نيچه منجر خواهد شد

 ،قادر است كه گذشته، حـال » ابرانسان«. رو شود و آن را ناديده نگيرد بازگشت جاودان روبه
نـد بازگشـت جـاودان هـر     توا طور مطلق و بدون قيد و شرط اراده كند؛ او مـي  و آينده را به

است كه موجـب  » عشق به سرنوشت«اين همان . چيزي را بدون كاستي يا افزايشي بخواهد
 بايد بيـاموزد و در » ابرانسان«چيزي است كه » بازگشت جاودان«پس . برتري ابرانسان است

توانـايي   آن طـي  »ابرانسان«آن سازوكاري است كه » عشق به سرنوشت«ولي  ؛واقع بخواهد
از اين رو، اين دو اصل بـا هـم مقـوم     ؛را بخواهد» بازگشت جاودان« كه  كند پيدا ميرا  اين

  ).Call, 1995: 99( اند جوهر ابرانسان
هـا   ي محتواييِ همـة ارزش گذار ارزشگونه كه خواست قدرت مبناي باز خالصه، همان
بازگشـت جـاودان نيـز مبنـاي      .)فصل چهـارم : 1389محبوبي آراني،  ←(براي نيچه است 
 كـه  ايـن هاست؛ مبنايي يا معيـاري بـراي    ي محتوايي همة ارزشگذار ارزشديگري براي باز
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كه بازگشت جاودان را مطلوب بدانـد بـه     آن. بدانيم چقدر خواست زندگي در ما ريشه دارد
  .زندگي آري گفته است

  
  »بازگشت جاودان«توجه به پيامدهاي عملي باور به آموزة . 3

انـد، بازگشـت جـاودان را نبايـد      برخالف تفسيري كه برخي از مفسران نيچه ارائـه كـرده  
هـايش   نيچـه در يادداشـت  . تفسـير كـرد  ) cosmological(شناختي  مفهومي جهان چون هم

دهـد و مفسـراني ماننـد مـولس بازگشـت       اي ترتيـب مـي   هايي براي چنين نظريه استدالل
، امـا نيچـه   )Moles, 1990: 21( اند طبيعي نيچه دانستهجاودان را نتيجة ساير اصول فلسفة 

شـناختي ايـن نظريـه     هايي كه خود منتشـر كـرد بـراي معنـاي جهـان      يك از كتاب در هيچ
نقـش   امـا دانـد،   مـي  زرتشـت » مفهوم بنيادين«نيچه بازگشت جاودان را . كند استدالل نمي

بلكـه   ،»شـناختي  جهان« مفهومي را نه» مفهوم بنيادين«او اين . دهد به آن نميشناختي  جهان
 )EH, III: Z(» بـه آن وجـود دارد   رسـي  دسـت گويي كه امكان  واالترين قاعده براي آري«

 يدان نيست و در فيزيك فرد  نيچه فيزيكالًهمواره بايد توجه داشت كه او. كند معرفي مي
باشـد، چنـدان    علمي ارائه كرده اي هنظريمثابة   اي را به عامي است و حتي اگر چنين نظريه

اي كـه نيچـه    و بهره» بازگشت جاودان«كارگيري  بهثانياً بايد بر نحوة . شايستة توجه نيست
علمي، كاستن  اي مثابة نظريه  به ،»بازگشت جاودان«تفسير . قصد دارد از آن ببرد تمركز كرد

بـاور   نظر قرار گيرد پيامد عملي بايد مد چه آن. از اهميت آن در منظومة فكري نيچه است
  .است» بازگشت جاودان«به آموزة 

دانسـت كـه ايـن     هاي شـناخت داشـت و كـامالً مـي     نيچه آشنايي بسيار خوبي با نظريه
اي را  كه از ابزاري فلسفي بهره ببرد تا ايـده  ،او با اين موضوع. كنند ها چگونه عمل مي نظريه

ايـدة  «چـون ايـدة ابرانسـان، بايـد      بازگشت جاودان را، هـم . ماهرانه بپردازد، مشكلي ندارد
هـاي علمـي و    پـردازي  چه از نظر نيچه در نظريـه  آن. لحاظ كرد )regulative idea(» تنظيمي

و  فيلسـوفان البتـه  . شـود  يحاصـل مـ   هـا  آنفلسفي اهميت دارد پيامد عملي اسـت كـه از   
نفسـه خبـر    اند از عالم فـي  كرده اند و گمان مي دانشمندان گذشته به چنين امري واقف نبوده

كند كـه ادعـايي دربـارة عـالم      نهاد پيشهايي را  نيچه قصد دارد خودآگاهانه نظريه. دهند مي
ها و  كه هم اين نظريه او آگاه است. توان به زندگي آري گفت ها مي نفسه ندارند، اما با آن في

مدرنيتـه جهـان را امـري خودآشـكار     . غايـت مـدرن اسـت    بهپردازي   هم اين نگاه به نظريه
  .پردازي به جهان معنا و جهت دهد و آن را آشكار كند كرد با نظريه دانست و تالش مي نمي
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وارد  كه مفسران به آنانتقادهايي بسياري از  ،گونه فهميده شود اگر بازگشت جاودان اين
شـناختي از آن   ناشي از تفسـيري جهـان  انتقادها چون غالب اين  ،اند مرتفع خواهد شد كرده

را بـه  » بازگشـت جـاودان  «اند كـه اگـر    در واقع، بسياري از مفسران متذكر شده. بوده است
اي بفهميم كه تصديق كنيم نيچه بر پيامد عملي باور به آن اصرار داشته است، عالوه بر  گونه
هاي نيچه نيز  ديگر چندان غريب و دور از ذهن نخواهد بود، با برخي ديگر از انديشه كه آن

در اصـل   ،براي تفسير آمـوزة بازگشـت جـاودان نيچـه     جايگزينروش «: آيد سازگار درمي
براي آن طراحـي    شناختي كه اين آموزه روانتأثيرهاي شود  مي سبب ،تخيلي يساختمثابة    به

 »شـود كنند نيز رفـع   بر آن وارد ميمعاصران كه انتقادهايي عالوه  بهشده است حفظ شود و 
)Wicks, 1993: 98(.   مقصود ويكس اين است كه آموزة بازگشت جاودان علتي است تا مـا

عبارت ديگـر،   به. شكل خاصي بفهميم به را به شيوة خاصي بينديشيم و جهان و نسبتمان با آن
 چـه  آنهـر   گـويي اي زندگي كنيم كـه   گونه ما به چه براي نيچه اهميت دارد اين است كه آن

به بازگشت جاودان بينديشـيم و آن را تجربـه كنـيم،     .شود دهيم بار ديگر تكرار مي انجام مي
الزم باشد قبول داشته باشيم كـه آيـا ايـن آمـوزه بـا سـاختار مابعـدالطبيعي يـا          كه اينبدون 
كه پيش از اين  ،دانش شاد 341نيچه در قطعة مشهور . م سازگار است يا نهلشناختي عا جهان

  :شناختي آن جهان عينيتبازگشت جاودان تأكيد دارد نه  انديشةقسمتي از آن نقل شد، بر 
 چه آنتو را تغيير خواهد داد و از  ،اگر بر تو مسلط شود] بازگشت جاودان[= چنين فكري 

 چيـز و همـه   تو دربارة هر. شايد تو را دگرگون سازدهستي چيز ديگري خواهد ساخت و 
بار، چندبار و بارهاي بسيار  خواهي چنين چيزي يك آيا مي’: چيز از خود خواهي پرسيد كه 

. گران و سخت بر اعمال تـو سـنگيني خواهـد كـرد     چون باري  اين پرسش هم .‘بازگردد؟
ه ديگر آرزويي جز ايـن رأي  گاه، تو خود و زندگي خود را چگونه بايد دوست بداري ك آن

  ).GS: 341( و تأييد ازلي و متعالي نداشته باشي؟

هاي  اكثر گفته«: كند شناختي بازگشت جاودان تأكيد مي روان هايتأثيراستمبا نيز بر همين 
بازگشـت  . دهنـد  ينظر قرار مـ  مد انديشهنوعي  مثابة نيچه در باب بازگشت جاودان آن را به

آورد، نـه بـه ايـن دليـل كـه       مي دست خود را به يقيارزش حق انديشه نوعي ةمثاب جاودان به
فلسفي است، بلكه بـه ايـن دليـل كـه بـه مشخصـة قـاطعي دربـارة انسـان           ‘فرض’بيانگر 

پـس اهميـت انديشـة بازگشـت      ).Stambaugh, 1972: 56( »بخشد قوام مي )گيري تصميم(
كند و اگر بخواهيم با اصطالحات  ميجاودان براي نيچه آن نوع تفكر خاصي است كه ايجاد 

شود نه تقرر  است كه از باور به آن حاصل مي اي پراگماتيسم سخن گوييم، مهم نتيجة عملي
  .عيني آن در جهان
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بـه  ؛ توان در همين قسمت بررسي كـرد  ميمفسران ديگري مانند دلوز و ياسپرس را نيز 
نهنـد، بلكـه بـه     ن وقعـي نمـي  شناختي آموزة بازگشـت جـاودا   به معناي جهان كه اينعلت 

دلوز آمـوزة بازگشـت جـاودان را    . پيامدهاي باور به آن، البته هريك در جهتي، توجه دارند
دلوز معتقد  . كند بيند و ياسپرس بر تأثير وجودي آن تأكيد مي اي براي رفتار مي مثابة قاعده به

بازگشـت  . دهـد  ست مـي خوا  اي عملي به منزلة انديشه، قاعده به«است كه بازگشت جاودان 
بازگشـت  ...  دهد كه به انـدازة قاعـدة كـانتي دقيـق اسـت      خواست مي  اي به جاودان قاعده

 را چـه  آن. بنديِ جديدي از سنتزِ عملي اسـت  اي اخالقي، صورت در مقامِ انديشه ،جاودان
دلوز ). 127: 1390دلوز، ( »بخواهي نيز را جاودانش بازگشت كه بخواه چنان خواهي مي

چه  اگر در هر آن«: كند كه استناد مي خواست قدرتدر تأييد اين سخن خود به اين قطعه از 
خـواهم ايـن كـار را     آيا مطمئنم كـه مـي  ’: خواهي بكني، با اين پرسش از خود بيĤغازي مي
بـار  و  )WP: 242( »ايـن تـو را اسـتوارترين مركـز ثقـل خواهـد بـود        ‘نهايت بار بكنم؟ بي

بازگشت جاودان است كه  انديشة«: كند گونه تقرير مي گذارانة بازگشت جاودان را اين ارزش
انديشـة  . كنـد  اين انديشه خواست را به چيزي قـاطع و سرسـخت تبـديل مـي    . گزيند برمي

گيرد از خواسـت حـذف    چه را خارج از بازگشت جاودان قرار مي بازگشت جاودان هر آن
آفريـدن را  = كنـد و معادلـة خواسـتن     است را به آفرينش تبديل ميكند، اين انديشه خو مي

كند  انديشة بازگشت جاودان انگيزة آفريدن را فعال مي). 128: 1983دلوز، ( بخشد تحقق مي
 .شهرِ نيچه محقق شود تا آرمان

 چـه «: گويـد  اين انديشة نيچه مـي  )existential( تأثير وجودي بارةكارل ياسپرس نيز در
كه  يمباور كن كم دست يا ينيم،بب يقتحق ةمنزل بهآن را  ياباشد  يقيحق يشهاند يناگر ا شود يم

جا كه بـه انسـان    آن تا آن يجةاست كه نت يالبته فرض آخر فرضِ اين واست؟  يقيحق يامر
رجـة اول  چـه در د  كه از نظر ياسـپرس نيـز آن   واضح است .»است يهبالسو شود يمربوط م

گويـد بـراي كسـي كـه بفهمـد       ياسـپرس مـي  . ر اين آموزه بر ماسـت اهميت قرار دارد تأثي
نتيجـة نخسـت، از نظـر نيچـه،     «شود  صورت جاوداني عيناً تكرار مي  بهترين چيزها  كوچك
  ).565: 1383ياسپرس، (» ساز است اي سرنگون تكانه

معنايي و هيچ   سان كه هست، بي هستي، بدان’كند كه  اين پندار آدمي را به خفقان دچار مي
هرگز در عدمي پايـان   كه آن گردد، بي طور گريزناپذيري بازمي  بهاما ’است،  ‘هيچ غايتي  بي

. )WP: 55( ‘!جاودانـه ) معنايي بي(نيستي : انگاري است اين صورت غايت نيست... .  گيرد
انكارِ كامل و نوميدكنندة هسـتي قريـب بـه    : بسا به ضد خود تبديل شود چهاين نهايت  اما

كه  آنجاي   كس كه بازگشت جاودان را پذيرفته است، به  آن. گويي كامل است تأييد و آري
  ).566: مانه( گردد دگرگونتواند  از پاي درآيد، مي
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به باور نيچه، اگر ما حتي يك لحظه به اين تأييد، كه «كند كه  درستي تأكيد مي ياسپرس به
چيـز از جملـه امـور نـامطلوب و       همـه گشت از انكار نوميدانه است، نايل آييم، بـه   حاصل

 بسـته  هـم چيز با هم  همهجا كه در قلمرو هستي  دردناك نيز آري خواهيم گفت، زيرا از آن
است، اگر من حتي يك لحظه به زندگي آري بگويم، بدان معني اسـت كـه بـه شـرايط آن     

  ).567: همان(» آري گفته باشمرو به كل زندگي   لحظه و از اين
 آيا هرگز بـه لـذتي آري   ! آه اي دوستان«: است كه زرتشتشاهد ياسپرس اين عبارت

 »نـد ديگر يـك بستة  همة امور هم. ايد ايد؟ در آن صورت به تمامي دردها نيز آري گفته گفته
)Z, IV: 19( . ـ       تأكيـد مـي   چنـين  همياسپرس  اي هكنـد كـه تجربـة بازگشـت جـاودان تجرب

 اي تجربـه عبـارت ديگـر،    بـه  .توان بـا زبـان تشـريح كـرد     ناپذير است و آن را نمي تعريف
سپريم كـه   هنگامي كه گوش به فرمان اين امر مي« ).568: 1383ياسپرس، (وجودي است 

جرئـت  زيستن باشي، عشق زنـدگي در مـا چنـان    ديگربارة چنان زندگي كن كه آرزومند 
چنـين اسـت وقتـي كـه ايـن      . ‘كُشد حتي مرگ را مي’انگيزد كه  خويشمند و اصيلي برمي

يـك بـار   ! اين بود زندگي؟ پس خوشا ايـن دم ’: گويد دارد و به مرگ مي عشق فرياد برمي
  ).همان( »)Z, IV: 19( ‘!ديگر

گويانة ايدة بازگشـت   كاتلين هيگينز يكي ديگر از مفسراني است كه بر همين جنبة آري
 چنـين گفـت  گونـه كـه در    بازگشت جـاودان، آن «: سدنوي او مي. گذارد جاودان انگشت مي

بينـي   اين گـرايش در مقابـل جهـان   . كلي به زندگي است يآمده است، بيان گرايش زرتشت
 ،به اعتقاد هيگينز. )Higgins,1987: 160( »گيرد كه رو به گذشته دارد اخالق مسيحي قرار مي

نقـش   هـا  آنود و در بسياري از ش نقد نيچه از مسيحيت كه تقريباً در تمام آثارش ديده مي
. گيرد كه انسان نبايد در بند گذشـته بـاقي بمانـد    محوري دارد بر پاية اين باور او شكل مي

 »اعمـال گذشـته متمركـز اسـت     بـر  يمكار اين باور مسيحيت كه ما گناه«: نويسد هيگينز مي
)ibid: 169(  رو به آينده  زرتشتو تمركز مسيحيت بر گذشته مانعي است براي نيچه كه در

اش صـرفاً اعمـال گذشـته     تواند طرحش را در جهاني پيش ببرد كه دغدغـه  نيچه نمي. دارد
  .بيني مسيحي است اصلي دشمني نيچه با جهان هاي تعلاست و اين يكي از 

  
  هاي نيچه سازگاري ايدة بازگشت جاودان با ساير ايده. 4
ت خاص خـود را داشـته   مشكال ممكن است» عشق به سرنوشت«و » بازگشت جاودان«

گفتـيم كـه بازگشـت    . نظر برسـد  منظومة فكري نيچه ناسازگار بهديگر باشد و با اجزاي 
و در يـك   ،از جمله امور نامطلوب و دردنـاك  ،چيز همهجاودان مستلزم اين است كه به 
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 اما؛ عاشق رنج باشيم» عشق به سرنوشت«اساس  كالم به رنج نيز آري بگوييم و حتي بر
 نقض اومانيست بودن نيچه، كه الزمة مدرن دانسـتن اوسـت،   اوالًآيا آري گفتن به رنج 

زند  نيست و ثانياً چگونه آري گفتن به رنج با آري گفتن به زندگي كه نيچه از آن دم مي
  سازگار است؟

عشق «و » بازگشت جاودان«هاي  پيش از اين گفته شد كه قصد نيچه از مطرح كردن ايده
بهبـود وضـعيت   براي شناختي  شناختي و معرفت رواني ها فراهم آوردن زمينه» به سرنوشت

بسـياري از   راه هـم كـه   ،هيگينـز . اي اومانيستي اسـت  اين مطمئناً انديشه. انسان مدرن است
تأييـد رنـج از سـوي نيچـه و ناسـازگاري آن بـا       لة ئمس، داند مياومانيست را مفسران نيچه 

 است، اومانيست گفتم من كه گونه آن نيچه اگر«: كند طرح مي گونه اومانيست بودن او را اين
 و سـتايد؟  مـي  شدت به را ملعا اين در كشيدن رنج كه ايستد مي مسيحيتي برابر در چرا پس
 نظـر  بـه  كـه  تـرحم  و همسـايه  بـه  عشق مثل ،مسيحي اخالقيات به حدت با چنين اين چرا
 »كنـد؟  مـي  حملـه  باشـد،  آخـرت  در صرفاً نه و عالم اين در رنج وجود به پاسخي رسد مي

توانند اين ناسازگاري را شاهدي بر ادعاي خود  دانند مي مفسراني كه نيچه را اومانيست نمي
مسيحيت  چه آن ،از نظر نيچه«: هيگينز براي رفع اين ناسازگاري اين است كه حل  راه. دانندب

 ).Higgins, 1987: 41( »فرار است حل بلكه راه دهد نه راه رنج تراژيك ارائه ميلة ئمسبراي 
هايي براي رنـج انسـان در    حل كند راه از نظر نيچه مشكل مسيحيت اين است كه وانمود مي

هاي واقعي نيستند و البته مشـكل   حل ها راه حل راهدر واقع اين  اما ؛اين عالم پيدا كرده است
نيچـه  . نفـي زنـدگي اسـت    و ،ليسـم ينيهبا آرمـان زهـد،    ها  حل راهتر قرين بودن اين  بزرگ

نامـد و تـرحم را مـالزم نفـي زنـدگي و       مـي  )A: 7( »ديـن رحـم  «صراحت مسيحيت را  به
  : كند معرفي مي ليستيينيه

افزايد  ميگونه شور و عاطفة نيروبخشي كه بر انرژيِ احساس سرزندگي  ترحم در برابر هر
رحم تأثيرهاي اگر آدمي ...  دهد آدمي به هنگام ترحم كردن قدرت از دست مي...  ايستد مي
چونان  سرشت آن  گاه آنآورد بسنجد،  بار مي  هايي كه به اساس وزن و اهميت واكنش را بر

...  انـد  ورزي ليسمينيهدردي و ترحم  هم...  شود برمال مي تر بيشتهديدي عليه زندگي بسي 
، بلكـه  ‘يسـتي ن’گوينـد   روشن است كـه نمـي  ...  سازد متقاعد مي نيستيترحم مردم را به 

در ...  يا نيروانا، رستگاري و نجـات، سـعادت   ‘جهان حقيقي’يا  ‘جهان ديگر’گويند  مي
در كـل   ،چيـز  هيچ...  نهفته است زندگي كردن نابودگرايشي براي  ،زير اين تعابير متعالي

انحطـاط   بـا وضعي كـه متأسـفانه   ...  تر از رحم مسيحي نيست مدرنيسم ناسالم ما، ناسالم
كامل محافل ادبي و هنري ما از پترزبورگ گرفته تا پاريس و از تولستوي تا واگنر عرضـه  

  ).A: 7(شود  مي
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هاي اومانيستي است و ميان آري گفـتن   نقد نيچه از مسيحيت به پشتوانة انگيزه ،بنابراين
زنـد،   كه نيچه از آن دم مي ،»عشق به سرنوشت«به رنج در مسيحيت و آري گفتن به رنج و 

اين تمايز در بررسي جايگاه رنـج در منظومـة فكـري نيچـه، كـه      . تمايز اساسي وجود دارد
  .تر خواهد شد پردازد، روشن پرسش دوم به آن مي

 متعددنيچه در عبارات . تر از همان پرسش اول است پرسش دوم در واقع صورتي عميق
 را رنج) تر از اين ديوانه ‘اگر بشودي’و كدام (ر بشود خواهيد، اگ شما مي«. ستايد رنج را مي

تـاكنون بـوده    چه آنتر و بدتر از  راستي رنج را فزون به ماـ گويي كه  و ما؟. برداريد ميان از
كنـد،   اگر نيچه از رنج بـردن در زنـدگي دفـاع مـي     ).BGE: 225( »داريم تر مي است خوش
ه در فلسفة خـود  مسئلست؟ نيچه كامالً از اين گوي به زندگي دان توان او را آري چگونه مي

بازگشت جاودان مستلزم آن اسـت  . داند تر مي اي بزرگ همسئلآگاه است، اما آن را بخشي از 
به همين دليل اسـت كـه زرتشـت از    . گردد ي جاودانه بازپذيركه رنج و بلكه هر شر تصور

  :شود زده مي انديشيدن به بازگشت جاودان وحشت
رود و خود اين مهتاب و من و تو نجواكنان  خَز در مهتاب مي كُندرو كه سينه و اين عنكبوت

بـوده   جـا  ايـن بايد همه پيش از اين  بر اين دروازه، نجواكنان از چيزهاي جاودانه؛ مگر نمي
باشيم؟ و بازگشته باشيم و از آن كوچة ديگر كه فراروي ماست گذشته باشيم، از آن كوچة 

زيرا كه . تر گفتم و هردم نرم بايد جاودانه بازگرديم؟ چنين مي ما نميـ مگر  درازِ هراسناك؟
  .)Z, III: 2( هايم هراسان بودم ها و نَهفت انديشه خود از انديشه

چيز است، خوب و بد، نه فقط عشق و شـادي،   همهبازگشت جاودان مستلزم بازگشت 
تنهـا بايـد ايـن بازگشـت را      نـه » عشق بـه سرنوشـت  «بنا بر . بلكه مرگ و رنج و تباهي نيز

  :پذيرفت، بلكه حتي بايد آن را اراده كرد
كه فرد نخواهد چيزي ديگرسان  اين: عشق به سرنوشت ضابطة من براي زندگي انسان است

تنها ضـروري را تـاب آورد،    نه. باشد، نه در آينده، نه در گذشته و نه در سرتاسر جاودانگي
ضـروري اسـت بـه دروغ     چـه  آنليسـتي در برابـر   ئاهـر ايد  .چه رسد كه آن را پنهان دارد

  .)EH: II: 10( بلكه بدان عشق ورزد ،پردازد مي
 :انداز حتي براي زرتشت هم مشكل است تحمل اين چشم

انـدوهم چنـين    ‘!گردد؛ همان انساني كه تو از او بيزاري، انسانِ كوچـك  او جاودانه بازمي’
آهـم بـر سـر همـة     ...  ت بـه خـواب رود  توانسـ  خميازه كشيد و پايش را دراز كرد و نمي

روز هقاهق كـرد و   آه و پرسشم شبانه. توانست برخيزد گورهايِ بشري نشست و ديگر نمي
انسـانِ  ! گـردد  دردا، انسـان جاودانـه بـازمي   ’: از نفس افتاد و پشت دست خاييد و ناليد كه

 ).Z, III: 13( ‘!گردد كوچك جاودانه باز مي
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اخـالق گلـه،    ؛گردنـد  مـي  بيزار است جاودانه باز ها آنرنج و تمام چيزهايي كه نيچه از 
تباهي انسان و تمام اروپا با عيـوبش و اگـر بازگشـت جـاودان بـه معنـاي بازگشـت تمـام         

توانـد بـه آن    هاي تاريخ، چگونه حتي ابرانسان مي حتي بازگشت رنج و فالكت ،چيزهاست
دوسـت  علـت  اند كـه نيچـه را بـه     جا پيش رفته نيچه تا بدانآري گويد؟ برخي از مفسران 

راسـتي   به. واقع حامي رنج است بهپس زرتشت، حامي زندگي، «. اند ه داشتن رنج زاهد ناميد
مايه اسـت   ميان چه آنست از نوارزيابيِ هر ا اخالق او عبارت. نيچة ضد اخالق زاهد است

 »نـد ا هاي بـزرگ  واطف بزرگ همواره رنجـ به عواطف بزرگ؛ و ع مايه لذت ميانجملة از 
)Joos, 1987: 36( . بـاالترين ارزش مثابـة    اي كه به زندگي بـه  ه اين است كه نيچهمسئلپس  

 ،آيا فلسـفة نيچـه  . دوست دارد است جزء ضروري زندگيكه گويد چگونه رنج را  آري مي
 بـه  ،با خواست رنـج  ،جا ايناست، در  سازگار هاي عصر جديد كه به شكلي بنيادي با مؤلفه

. رسد هيچ اتوپياي مدرني به رنج و اندوه آري گويد نظر نمي زند؟ به تقديرگرا پهلو نمي يدين
زنم،  من، زرتشت، هوادارِ زندگي، هوادارِ رنج، هوادارِ دور، تو را صدا مي«: گويد زرتشت مي
گـويي نيچـه بـه     اگـر درد و رنـج جـزء مقـوم آري    . )Z, III: 13( »!ام ترين انديشه اي مغاكي
مانـد؟ چگونـه    مـدرن بـاقي مـي    چنان همتوان ادعا كرد كه نيچه  اند، پس چگونه مي زندگي

  كند؟ توان ادعا كرد كه نيچه براي بهبود وضعيت انسان تالش مي مي
ظـاهر   بهاما آشتيِ ميان عناصرِ  ،آگاه است زرتشتها در  نيچه گويي خود به اين تعارض

  :نويسد مي آنك انسانداند و در  مياش را ممكن  متناقض فلسفه
نـه   اي شناختي در سنخ زرتشت اين اسـت كـه او چگونـه بـه ميـزان ناشـنيده       مشكل روان

گويـد، بـا ايـن حـال      انسان تاكنون آري گفته است در عمل نه مي چه آنگويد و به هر  مي
آورد،  ترين تقدير را تاب مـي  باشد؛ چگونه روحي كه سنگين ‘نه گفتن’تواند ضد روح  مي

زرتشت يك (ترين باشد  ترين و برين تواند در عين حال سبك باري يك تكليف را، مي مرگ
انگيزترين بينش را به واقعيت دارد، او كه  هراس و ترين چگونه او كه سخت .)رقاص است

هستي و حتي بازگشت  درل، هيچ ضديتي را انديشيده است، با اين حا ‘ترين انديشه ژرف’
گـويي جـاودان بـه     خودش دليل ديگـري اسـت بـر آري    تر بيشبلكه  ،يابد جاودان آن نمي

  .)EH, IX: 6( اندازه نامحدود بي] گفتن[چيز، آري و آمين  همه

اين است كه جايگاه رنـج در   حل  راهاولين  :وجود دارد حل  راهبراي حل اين معضل دو 
حميد محبوبي در رسالة دكتري خـويش بـا عنـوان    . نيچه بررسي و تحليل شودهاي  انديشه

ه را مسئلبخش پنجم، اين  ويژه بهدر بخش چهارم و  ،»زندگي به تراژيك گويي آريو  نيچه«
 خصـوص رجينسـتر   تحليلي بـه  يلسوفانفاساس تفسيري كه از  بر ،خوبي شكافته است و به
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)Reginster( بينـي   ويژه جهـان  هاي پيش از نيچه و به دهد، جايگاه رنج را در فلسفه ارائه مي
اين . موضع نيچه را در اين باره تبيين كرده است گاه آنمسيحي و فلسفة شوپنهاور بررسي و 

شـده    ة طرحمسئلتواند پاسخي به  تفسير از رنج و چرايي لزوم آن در زندگي از نظر نيچه مي
اين است كه تفسير هايدگر و دلوز از ايدة بازگشت جاودان تبيين شود و  حل دوم راه ؛باشد

 ،حـل  راهضمن طرح مختصر هـر دو   ،جا ايندر . شودممكن با تفسير ايشان ه مسئلحل اين 
  .اين مسئله ارائه شود هبتر  پاسخي جامع ها تالش خواهد شد با كمك گرفتن از آن

  خواست قدرت نزد مفسران نيچه اشـاره متعدد  سيرهايتفمحبوبي ابتدا به : اول حل  راه
نـه تفسـير    ،پـذيرد  مـي  را شـناختي از خواسـت قـدرت    تفسيري روان ،نهايتدر  ،كند و مي

محبوبي با استناد به عباراتي مانند . دهند گونه كه امثال هايدگر از آن ارائه مي مابعدالطبيعي، آن
 »ن و مقاومـت در ميـان باشـد   همـاوردا  كـه  آنمگر  ،شود هرگز ارضا نمي«خواست قدرت 

)WP: 696( ،»گـر و آشـكار    ها جلوه در برابر مقاومت فقطتواند خود را  خواست قدرت مي
بر مقاومتي چيـره  «كه  اينچيزي جز احساس » احساس افزايش قدرت«، )ibid: 656( »سازد
 سـت »هـا  تشنگي براي دشـمنان و مقاومـت  «و خواست قدرت  )A: 2( نيست» شويم مي

)GM, I: 13(رسد كه خواست قدرت را بايد چيزي غير از خواست غلبه و  ، به اين نتيجه مي
تشنگي براي مقاومت و مانع است، نه لزومـاً   تويژگي خاص خواست قدر. تسلط دانست
عمـد   بـه  از قصد و«مطابق اين تفسير، خواست قدرت حتي مستلزم . آن مانع چيره شدن بر

محبوبي سپس به تبيين ديـدگاه  . است» ره شدن بر آنگشتن براي چي مقاومت و مانع  در پي
شوپنهاور دربارة درد و رنج و نقد نيچه از آن و سپس تبيين ديدگاه خود نيچه دربارة درد و 

هاي پيش از آن، درد و رنج ارزشي  چون همة فلسفه در فلسفة شوپنهاور، هم. پردازد رنج مي
جا كه  كند و از آن دت را نبود رنج تعريف ميبر همين ديدگاه، سعا بنا ،شوپنهاور. منفي دارد

 ،دست نخواهـد آمـد   سعادت بهدر نظر او رنج جزء ذاتي زندگي آدمي در اين جهان است، 
 رادردي يا رحـم   از اين رو، شوپنهاور اخالق هم. جهاني اينهاي نافيِ زندگيِ  مگر با ارزش

را » خير اعلـي «يا » سعادت«ريزد و  پايه مي ليسمينيهجهاني يا همان  انكار زندگيِ اينمثابة  به
، دانـد  مـي  خـود  و خواست انكارگونه خواستن و  در پافراچيدن از جهان، كنار گذاشتن هر

 چرا كه بر اساس تحليل شوپنهاور از ميل و خواست تمامي اميال مبتني بر نيازند و لذا از دل
ت آوردن چيـزي ارزشـمند، بلكـه    دسـ  اميال نه به يارضاآيند و بنابراين هدف از  رنج برمي

پس راه سعادت يا بايد ارضاي اميال باشد كه بدبيني شـوپنهاوري ايـن   . رهايي از رنج است
. گزيند يعني همان راهي كه شوپنهاور برمي ،بيند يا انكار و نفي آن ميل و نياز راه را ناكام مي

قصـد دارد تـا بـا كمـك      چنـين  هماو . تازد دردي يا رحم مي به اخالق هم شدت بهاما نيچه 
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از  ينوگذاري  ارزش) دهد محبوبي از آن ارائه مي ـ رجيسنتربا تفسيري كه (خواست قدرت 
. تنها منفي نداند، بلكـه آن را بخواهـد و بـه آن ارزش مثبـت دهـد      نهرنج ارائه دهد و آن را 

يعي طب؛ خواست قدرت خواست چيره شدن بر مانع و مقاومت است«: كه اينخالصه و نتيجه 
نخسـتي  مرتبة است كه خود مانع و مقاومت، كه چيزي جز مقاومت در برابر ارضاي يك ميل 

 »يابـد  عنوان جزئي الينفـك از خواسـت قـدرت ارزش مـي      بهو به تعبير ديگر رنج نيست، نيز 
خود خواست  شود اين است كه ارزش مطرح مي جا اينسؤالي كه  اما ).276: 1389محبوبي، (

محبوبي ارزش اصلي خواست قدرت نـزد نيچـه   ـ  قدرت به چيست؟ طبق تفسير رجينستر
» خالقيـت «و » آفريننـدگي «نامـد و نمونـة بـارز آن را     مي» بزرگي«چيزي است كه او آن را 

راستي بـزرگ مردانـي بـا قـدرت آفريننـدگي       فهمم، مردان به من مي چه آنبر وفق «: داند مي
بنـابراين،   ،از اين رو، آفرينندگي نمونة بارز خواست قدرت اسـت و . )WP: 957( »اند بزرگ

شدن بر مانع و مقاومت، كه چيزي جز رنج بردن نيست، جزء ذاتي و الينفك   خواست چيره
بايـد از رنـج نيـز مشـتاقانه      ،پس، هر كه خواهان آفرينندگي است، ناگزير. آفرينندگي است

اي از آن نيسـت، بلكـه    ضروري و نـاگزيري كـه چـاره   شر  چون هماستقبال كند، آن هم نه 
  :آفرينندگي كه بدون آن آفرينندگي در ميان نخواهد بود فرايندجزء الينفكي از خود  چونان

رنج و دگرگوني بسيار بايد  اما. آفريدن تنها راه نجات ما از رنج و ماية سبكي زندگي است
هـاي نـاگوار بايـد، شـما      گي چـه مـرگ  آري، شـما را در زنـد  . اي در ميان آيـد  تا آفريننده

خـود   گـاه  آنآفريننـده  . گذراست شـويد  چه آنكنندگان  تا هواداران و توجيه! آفرينندگان را
  .)Z, II: 2( كودكي نوزاد شود كه خواهان زائو بودن باشد و دردهاي زايمان

ه ، چرا كـه از نظـر وي در نگـا   دكن مي نقدرا  انسان مدرننيچه اساس همين رويكرد  بر
» رنج همانا آن چيزي است كه بايـد برانداختـه شـود   «انسان مدرن رنج ارزشي منفي دارد و 

)BGE: 44( .زدايي از زنـدگي انسـان مـدرن را در اسـاسِ      و چالش ،او همين مقاومت، مانع
در پي نيل به  ،ها نيز غالب اين جنبش. بيند هاي سياسي و اجتماعي مدرن نيز مي تمام جنبش

دردي بـا   هم« و »برابري حقوق«، اصولي چون »وار گله  همگاني و سرسبز سعادت زار علف«
از ميان بردن «هايي را  نيچه چنين دستورالعمل). BGE: 44( سازند را شعار خود مي» رنجبران

 )D: 174( »هايي خُرد، نرم و گرد ها، ماسه ماسه«و تبديل انسان مدرن به » هاي تيز زندگي لبه
  .داند مي )Z, Prologue: 5(زدن » اشتياق«و  ،»آفرينش«، »عشق«نة و دست رد بر سي

آدمـي اسـت و   » بزرگـي «سـاز   بسا در بسياري موارد زمينـه  چه گفتيم، رنج چه مطابق آن
 »بـزرگ  رنـج  رنـج،  ديسـيپلين « بـدون  آفريننـدگي  و آفريننـدگي  جز نيست چيزي بزرگي
گويي واقعي به  محبوبي آريـ  رجينسترپس مطابق تفسير . )BGE: 225( است نايافتني دست
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. بـا چنـين تفسـيري از رنـج ميسـر خواهـد بـود        فقط» سرنوشت عشق به«زندگي يا همان 
چـرا كـه    ،دانـد  گويِ واقعي به زندگي عاشق رنج هم هست و آن را كامالً مطلوب مـي  آري
ليم و تـن  وجه بـه معنـاي تسـ    هيچ به جا اينعاشق رنج بودن در . باشد» آفريننده«خواهد  مي

اي فراموشي و  گوييِ ناگزير به سرنوشت يا ناديده انگاشتن رنج و گونه سپردن به رنج يا آري
يا حمايت » عشق به سرنوشت«از اين رو، مفسراني كه . غفلت تخديري در برابر رنج نيست

دهنـد و   به رنج ارزش منفي مي ،چنان همدانند،  نيچه از رنج را به معناي زاهد بودن نيچه مي
  ).246- 86: 1389محبوبي، (كنند  گذاري مثبت نيچه از رنج توجه نمي به ارزش

توانـد بـدان دسـت يابـد، برقـرار كـردن نسـبتي         واالترين وضعيتي كه يك فيلسـوف مـي  
 سرنوشـت  بـه  عشـق ضابطة من براي اين نسبت  ـ ديونوسوسي با هستي و زندگي است

هايي از هستي اسـت كـه    بخشي از اين وضعيت دريافتن نه صرفاً ضرورت آن جنبه. است
صـرفاً   هـا  آنست؛ و نه مطلوب شـمردن  ها آناند، بلكه مطلوب شمردن  تاكنون آشكار شده

شـرط   عنوان الزمه يا پـيش   چه بسا به(شده  ها آري گفته هايي كه تاكنون بدان بالنسبه به جنبه
تر از هستي  ، پربارتر، حقيقيمندتر تقدرهايي  عنوان جنبه  بهاطر خودشان، ، بلكه به خ)ها آن

  .)WP: 1041( يابد تر مي خواست هستي تجلي و ظهوري روشن ها آنكه در 

هـاي نـاخوش زنـدگي كـافي      مطابق اين عبارت، صرف رضايت آدمي به رنج و جنبـه 
، بلكه از نظـر نيچـه   )ارزشمندند شرط اموري كه براي او الزمه يا پيشمثابة   مثالً به(نيست 

اگـر از  . هاي ناخوشايند ارزشمندند و بايد مطلوب شـمرده شـوند   ها و جنبه خود اين رنج
شـوند و نخواهنـد    امروزه و شايد تا ديرزماني، يافت نمـي  ،مردان بزرگ«نيچه بپرسيد چرا 

چيـزي كـه   ان چونرنج را «داند كه  ، او علت آن را اخالق رايج اروپا مي)WP: 957( »شد؟
ش فـراهم آوردن     نگاه مي )BGE: 44( »بايد برانداخته شود زار علـف آن «كند و تمـام همـ 
خطـري و آسـودگي و    بـا ايمنـي، بـي    راه هم ،وار است ي گلهبخت خوشهمگاني و سرسبز 

  .)BGE: 44( »آساني زندگي براي همگان
شود از ايـن پرسـش    اشكالي كه به اين تفسير و از اين رو به راه اول ممكن است وارد

خواست چيره شدن بر مانع و مقاومت كه چيـزي  «خيزد كه اگر خواست قدرت يعني  برمي
» آفريننـدگي «اسـت و  » بزرگـي «و ارزش اصلي خواست قـدرت بـه   » جز رنج بردن نيست

خـود آفريننـدگي بـراي     گـاه  آننمونة بارز بزرگي و بارزترين تجلي خواست قدرت است، 
. كند براي اين پرسش پاسخي وجـود نـدارد   ود محبوبي اذعان ميگونه كه خ چيست؟ همان

ابـزار   يكارزش  چون هم يارزش ها آن يبرا ينندگيكه آفر شود يگفته م ينندهآفر يكسان به«
ارزشمند باشد و عاشقانه آن  يشاندر جهان برا يزياز هر چ يشنداشته باشد، بلكه خود آن ب
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اگـر واقعـاً    ).286: 1389 محبـوبي، ( »كننـد  يخـود تلقـ   نفسة يو هدف ف يترا چونان غا
چرا افرادي چون سقراط، افالطون و يا حتـي خـود   «نفسه است، پس  آفرينندگي غايت في

چرا نيچه فقط از بتهـوون و   »شوپنهاور را نتوان آفريننده ناميد و نمودگارِ خواست قدرت؟
پاسخ  .)همان( كند؟ طون انتقاد ميبرد و مثالً از افال هاي آفريننده نام مي انسانمنزلة   گوته به

هـم بـراي نيچـه    » آفريـده «. نفسه نيسـت  براي نيچه غايت في» آفريدن«شايد اين باشد كه 
درصـدد   زرتشـت همـان آينـدة اتوپيـايي اسـت كـه ابرانسـان در       » آفريده«اهميت دارد و 

و  محبوبي با تفسـير دلـوز  ـ  اين همان جايي است كه تفسير رجينستر. آن است» آفرينش«
  .يابد هايدگر پيوند مي

درسِ بازگشـت جـاودان ايـن اسـت كـه امـرِ منفـي را        «: نويسد دلوز مي: دوم حل  راه
چه آري  فقط آن. بازگشت جاودان به اين معناست كه بودن گزينش است. بازگشتي نيست

ليد بازتو امابازگشت جاودان بازتوليد شدن است، . گردد شود بازمي گويد يا آري گفته مي مي
 »Ariadne(1( رانسان، كودك ديونوسوس و آريـان اب: گرانه نيز هست شدن توليد شدني كنش

  ).317: 1390دلوز، (
بـا كمـي    امـا تفسيري برخالف ظاهر عبارات نيچه اسـت،   اولاين تفسير قطعاً در نگاه 

گويـد ماهيـت    دلوز مـي . شود كه نكات جالب توجهي در پس خود دارد دقت مشخص مي
هاي عـالَم   نشده به تمام جنبه گوييِ سطحي و فكر ابرانسان عشق به سرنوشت به معناي آري

ها و  فكري به تمام جهان با همة رنج و از روي بي لهوسانهوبابرانسان كسي نيست كه . نيست
. يد، بلكه قدرت حقيقي ابرانسان در اين اسـت كـه قـدرت انتخـاب دارد    هايش آري گو غم

گويي دارد  ارزش آري چه آناساس تفسير دلوز، ابرانسان قادر است كه صرفاً به  بر بنابراين،
  .نهد نام مي )active( »گرانه كنش«گويي را  دلوز چنين آري. آري گويد

بـا همـة ايـن    «: نويسـد  چرا كه مـي  ،است راه همرسد هايدگر نيز با اين تفسير  نظر مي به
ها، روش درست انديشيدن به انديشة بازگشـت جـاودان چيسـت؟ ايـن انديشـه بـه        حرف
قرار است بيايد دقيقاً موضوع تصميم است، چرا كه دور  چه آن: كند اي اساسي اشاره مي نكته

عنـوان    بـه ) moment( اش را در دم بلكه خاتمة دائمي ،شود نهايتي دوردست بسته نمي در بي
از نظر هايـدگر، فهـم   . )Heidgger, 1991: vol. II, 57(» محور جهد و تالش در اختيار دارد

انديشـة  . هـاي انسـان دارد   بازگشت جاودان لوازم عميقي براي گزينش مثابة  بهنيچه از زمان 
» دم«مـا بـا   . دهـد  بهـا مـي  » حال«گذارد و در مقابل به  مي را فرو» گذشته«بازگشت جاودان 

را » دم«هايـدگر   بنـابراين، . ساز داشته باشيم سرنوشت يشويم كه مجبوريم انتخاب مواجه مي
گزينش و كنش  است كه كل» دم«كند، چرا كه در همين  توصيف مي» محور جهد و تالش«
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انديشـم كـه ايـن     انتخابي كنم، بـه ايـن مـي   » در دم«خواهم  وقتي من مي. دهد آدمي رخ مي
. بار ديگر رخ خواهد داد، پس با اين انديشه چگونه انتخاب خواهم كردنهايت  بي» گزينش«

 ،گويي تقديرگرايانه به رنج منتهي نخواهد شد، بلكـه  نوعي آري بهبازگشت جاودان  ،بنابراين
و تصـميمي بگيـريم    ي كنيمشود گزينش مي سببكند و  برعكس، ما را از بند گذشته رها مي
اين بهترين فرصت براي ماست كـه بـر   . مكردي نمين انچكه بدون انديشة بازگشت جاودان 

نيچـه بـا   «: گويد گونه كه پيرسون مي همان ،عالوه به. قرار است بازگردد تأثير بگذاريم چه آن
كوشد بر مفهوم منفي زمـان در سـنت متافيزيـك غـرب، كـه       عنوان ابديت مي به ‘دم’تلقي 

 ــ  انسـل ( »كند داند، غلبه  تغيير مي بي ابديت را نفي زمان و آزادي معنوي را معادل موقعيت
شـود   در تفسير هايـدگر و دلـوز برجسـته مـي    در نهايت چه  پس آن). 160: 1375پيرسون، 
 تواند اصطالحات ديگري باشد براي است كه مي» كنشگري«و  ،»تصميم«، »گزينش«موضوع 

از آن » آفريننـدگي «و نمونـة بـارز آن   » بزرگي«عنوان با محبوبي ـ  در تفسير رجينستر چه آن
در تأكيـد بـر اصـل     ،نهايـت در  ،توان ادعا كرد كه اين دو تفسـير  مي بنابراين،. سخن گفتيم

دو اصـل   كه ،باوري و آزادي گونه است كه سوژه اين. رسند خالقيت و آزادي فرد به هم مي
  .يابند مينيز ارند و شدت در طرح نيچه حضور د چنان هم، اند بنيادين مدرنيته

تفسير دلوز و هايدگر كليد فهم انديشة نيچه دربارة بازگشت جـاودان را در درك ايـدة   
از تفسير هايدگر و دلوز براي ما اهميت دارد ايـن اسـت كـه     جا ايندر  چه آن. داند زمان مي

  .گويانه است آرينهايت در نگرش ابرانسان به جهان 
حتـي امكانـات    ،كنم، به شـكلي آزمايشـي   را تجربه و زندگي مياي كه من آن  چنان فلسفه

نفـي  ] حالـت [كند؛ اما اين بدان معنا نيست كه در يك  بيني مي را پيش ليسمينيهترين  بنيادي
خواهد به مقابل اين وضعيت عبور كند  بلكه مي. لزوماً توقف كند، در يك نه، خواست نفي

دور  )كه هست، بدون كاستي، استثنا يـا انتخـاب  گونه  گويي ديونوسوسي جهان آن به آري(
  .)WP: 1041( طلبد جاودان را مي

توزي به گذشته، كه مشخصة نگرش ما بـه زمـان اسـت،     كند ما را از كينه نيچه سعي مي
هاي جهاني آري بگـوييم و   رها كند، البته نه به اين معنا كه الزم است به فجايعي مثل جنگ

نظر نيچه است  مد جا ايندر  چه آن. شكل جاودانه تكرار شودبخواهيم كه چنين فجايعي به 
 انجام دهيم را دهد كارهايي چنين نگرشي به ما اجازه مي. نوعي نگرش خاص به زمان است

و نيرويمان را صرفاً بر گذشته متمركز كنيم  كه ايناز  ؛ايم نبوده ها آنكه تاكنون قادر به انجام 
پيامـد نظـري   . دانستن وقايع گذشته تلف كنيم دست بكشيمتوزي و مجرم  وقتمان را با كينه

سـوي آينـده اسـت و پيامـدهاي عملـي آن       بـه دادن خودمـان    چنين نگرشي توانايي جهت
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چنين نگرشي به زمان دقيقاً در . خواهد بود» كنشگري«و  ،»تصميم«، »گزينش«، »آفرينندگي«
بينـي   گناه نخستين آدم جهـان اساس  مقابل نگرش مسيحي است كه رو به گذشته دارد و بر

از اين رو، اگر سطحي بنگريم انديشة بازگشت جاودان موضـعي خنثـي   . كند خود را بنا مي
كـه   ،انديشة بازگشت جاودان اثر اما اند؛ السويه به گذشته و آينده دارد كه هر دو برايش علي

از توزي  زدودن كينه نيچه با. تر از خود اين انديشه است، كامالً متفاوت است براي نيچه مهم
گويي كنشگرانه، ما را از بند گذشته كه مشخصـة مسـيحيت و    از طريق نگرش آري ،گذشته

گونـه   اين. كند مي معطوف رهاند و نگاه ما را به آينده هاي انديشة غربي است مي ديگر سنت
  .گردد است كه ديگر بار اتوپياي نيچه به صحنه باز مي

  
  اي مدرن يا ضد مدرن دهاي: آموزة بازگشت جاودان. 5

، در واقع خود را با سـنت مدرنيتـه   )self-creation( با وارد شدن به پروژة خودآفريني ،نيچه
از زمان دكارت انسان مدرن دغدغة خلق انساني جديد داشته است كه غيـر  . كند ساز مي هم

طرحـي در   جا كه چنين نيچه هم تا آن. مسيحي باشد ـ از انسان سنت دوهزارسالة افالطوني
ظـر  ن آن نوع انسان و آن نوع خودآفريني كه مد هرچنداست،  راه همسر دارد در اين پروژه 

نيچه انسان كامل مدرن يا همان سوژة . انسان كامل مدرن استبا متفاوت  ،نيچه است، اساساً
بازگشت جاودان قرار . بيند ـ مسيحي مي در همان سنت افالطوني چنان همعاقل خودبنياد را 

هايي  انسان چونانسوي آينده جهت دهد و به ما نشان دهد كه چگونه خود را  است ما را به
تواند  بازگشت جاودان مي«: شود گونه كه ريچارد وايت متذكر مي همان. آفريني كنيم برتر باز

ل همـة  مطور واقعي بپذيريم تح  زيرا اگر آن را به، ساز عمل كند دگرگون اي هانديش چون هم
تـوزي بسـيار    و كينـه  ،مانند تسليم و رضا، بدبيني، تقـديرباوري  ليستيينيههاي  پاسخاَشكال 

اي ديگـر غيـرممكن    گردد و چنـين تسـلي   چرا كه آينده جاودانه بازمي ،دردناك خواهد بود
بـا   سـو  هـم و انديشة بازگشت جاودان نگرشـي مـدرن    .)White, 1990: 110( »خواهد بود

گـاه خواهـد    روزِ بزرگ آن و نيم«: گويد زرتشت مي سبب،به همين . بنيادهاي مدرنيته است
يِ خـويش  سپار رهرانسان، ايستاده باشد و اببود كه انسان در ميانة راه خويش، ميانِ حيوان و 

 »را چون برترين اميد خويش جشن گيرد؛ زيرا كه اين راهي است به بامدادي نـو  گاه شامبه 
)Z, I: 22( .مدرنيتـه يـا   گـاه  شـام ي بـه  سپار رهبرترين اميد انسان مدرن همان  ،از نظر نيچه، 
در پايان اين راه، ابرانسـاني پـا بـه ميـدان      ،عبارت ديگر، به اوج رساندن مدرنيته است كه  به

گرايي  سوژة دكارتي، اخالق كانتي، زهدگرايي شوپنهاوري، غايت ،به نظر نيچه. خواهد نهاد
شناسي كانتي، ارادة آزاد كـانتي   نفسه در معرفت  ر تكامل دارويني، اعتقاد به شيء فيمستتر د
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ــ مسـيحي و    تجلياتي از عالم افالطوني ،همگي ،... كند و ها عمل مي كه در وراي همة رانه
نحـوي   بـه منحـرف كـرده و   خـود  كه مدرنيته را از جادة اصـلي   اند بندهايي بر پاي مدرنيته

دهند  اجازه نمي و اند اين مفاهيم ترمزهايي براي قطار مدرنيته. اند مسيحيبازگشت به دنياي 
هـاي   اگـر مؤلفـه   .تر به مقصد برسد و آخرين امكان خود را عيان كند مدرنيته هر چه سريع

تـري از عناصـر    حاصـل جمـع بـزرگ   «واقعي مدرنيته را هماهنگ كنيم و شـدت بخشـيم،   
اين «و  )WP: 684( »خواهد داشت يتر العاده محتمل فوقتجزية «و » شده سو همهماهنگ و 

 ؛سـوختن در آتـشِ خويشـتن را خواهـان بـاش     «. )Z, I: 22( »راهي است بـه بامـدادي نـو   
 .)Z, I: 17( »خاكستر شدن كي نو تواني شد؟ بي

هاي مدرنيتـه حركتـي كـامالً آگاهانـه      سوي اوج بنيان  مطابق اين تفسير، حركت نيچه به
گويي انسـان  . است و او براي تكميل پروژة مدرن راهي جز از دل خود مدرنيته سراغ ندارد

سـوي مراحـل بعـدي      آغاز كرده است و بـه  جا آنكه از بنگرد اي  مدرن بايد به مراحل اوليه
زيرا «. شود سپار رهرانسان خواهد بود تحول كه برگذشتن از مشكالت مدرنيته و رسيدن به اب

هـايِ   كمـاني از پـسِ طوفـان    رستن انسان از كين پلي است به برترين اميدهاي من و رنگين
كند كه راه رهايي از بند گذشته را به مـا نشـان دهـد تـا      سعي مي زرتشت. )Z, II: 7( »دراز

د نـ گونـه تعبيـر خواه   اين روشنگريعصر  انانديشمند. بتوانيم بر جهان آينده متمركز شويم
  .كن كند تا عالمي بهتر خلق كند كند استبداد و خرافه را ريشه كرد كه نيچه سعي مي

 اي هتوان آن را ايد اگر بازگشت جاودان اساساً متوجه آينده و اصالح وضع بشر باشد، مي
هاي  تلزاماسكه  اند وقتي اخالقيم يهامف«: گويد گونه كه لستر هانت مي همان. اخالقي دانست

آن حالـت درونـي    ،عبـارت ديگـر   به ند؛باشچگونه بايد عمل كنيم داشته  كه اينمهمي براي 
واضـح اسـت كـه انديشـة     . )Hunt, 1993: 3( »شـود  شخصيت كه اعمالمان از آن ناشي مي

  انسـان بايـد بـه    كـه  اين بر ،بازگشت جاودان قطعاً. اي دارد بازگشت جاودان چنين مشخصه
عبارت ديگر بايد سعي كند چه نوع انساني شـود مـؤثر     خودآفريني باشد و بهدنبال چه نوع 

كـه   آن؛ تا هولناكداد  پاره است و معما و رخ همه پاره ‘چنان بود’«: گويد زرتشت مي. است
من اما آن ’: ارادة آفريننده بگويد كه آنتا  ‘!آن را چنين خواستم امامن ’: ارادة آفريننده بگويد

مسلماً زرتشـت بـا   . )Z, II: 20( »‘!من آن را چنين خواهم خواست! واهمخ را چنين مي
 ،چنـين  هـم . شـود  كه چگونه بايد اراده كنيم، وارد قلمرو اخالق مـي  ،همسئلآموزش اين 

گويـد و ايـن    سخن مي» ارادة آفريننده«از  جا اينالزم است خاطرنشان شود كه نيچه در 
فـرد  زيـرا   ،شـود  نـوعي فرديـت لحـاظ مـي    آن است كه در بطن طرح وي  بر لخود دا
جنبة اخالقي  ي برتر بيشزرتشت با صراحت . قادر است بيافريند و اراده كند گذار قانون
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نجات بخشيدنِ گذشـتة بشـريت و هـر    «: گويد ورزد وقتي مي تأكيد مي خويش انداز چشم
! خواسـتم  مـي  باري، من آن را چنين’: را بازآفريدن، چندان كه اراده بگويد ‘ـ بود چنان’

من اين را نجات ايشان ناميدم و ايشان را آموزاندم كه تنهـا   ‘!خواهم من آن را چنين مي
 جـا  ايـن در » نجـات «البته روشن است كه صـحبت از  . »)Z, III: 12( اين را نجات بنامند

نشاني بر آن اسـت كـه طـرح     هرچندنوعي كنايه به موضوع نجات در مسيحيت است، 
اگرچه واضـح اسـت    ،حاظ صورت، فاصلة زيادي با مسيحيت نداردزرتشت، الاقل به ل

توزي به گذشته  مسيحيت با نوعي كينه ،از نظر نيچه. ندا لحاظ محتوا بسيار متفاوت  بهكه 
نيچـه   امـا  ؛فرد در آن نقشي ندارد» ارادة آفرينندة«ريزي براي نجات است و  در پي طرح

 جـا  ايـن با كندن از گذشته، رو به سوي آينده دارد و نقـش اول را در   ،در طرح خويش
  .كند  ايفا مي» ارادة آفريننده«

تـرين   برجسـته  ؛اند به چالش كشيده را وياين تفسير اخالقي از  نيچه برخي مفسران
هيچ عنوان فيلسوف   نيچه در درجة اول به«: كند كافمن ادعا مي. والتر كافمن است ها آن

بـراي نيچـه اعمـال خـاص     «مبناي اين ادعاي كافمن اين باور است كه . »يستاخالق ن
البتـه  . )Kaufmann, 1974: 322( »حالت انسان كامل بـودن دارد  ازي تر كمبسيار اهميت 

. چگونه بايد قوام يابد» خود«دغدغة اصلي نيچه اين است كه  ؛كامالً حق با كافمن است
قضـاوت  . اي بـه اخـالق نـدارد    نست كه نيچـه عالقـه  آن دا توان دليلي بر اين را نمي اما

گرفته شود قضاوتي اخالقـي اسـت و البتـه      چه حالتي از بودن بايد در پي كه ايندربارة 
ه ماز چنين قضـاوتي سرچشـ  » اعمال خاص«چرا كه تمام  ،بسيار نيز حايز اهميت است

دقيقاً همان انديشة محور از اخالق است كه  استدالل كافمن مبتني بر فهم عمل. گيرند مي
. خواهد آن را با امكان فهم جديدي از اخالق به چالش بكشد اخالقي است كه نيچه مي

نـوعي از اخـالق    ... امـروز  اروپاي در اخالق«: نويسـد  مي فراسوي نيك و بدنيچه در 
هـاي بشـري، كـه در جـوار آن و پـيش از آن و پـس از آن بسـي         است در ميان اخالق

 »بايـد بـود   هاي واالتر، ممكن تواند بود يـا مـي   هاي ديگر و باالتر از همه، اخالق اخالق
)BGE: 202( .هاي فروتر از اخالق واالتـري   واضح است كه نيچه در برابر برخي اخالق

 ؛شـود  در اين كتاب ايمان به اخالق كنار نهاده مـي «: نويسد مي دمان پيدهسدر . زند دم مي
سادگي گفت كه نيچه دغدغة  بهتوان  پس نمي. )D, Pref.: 4(» !اخالق خاطر بهچرا؟  اما

  .اخالق ندارد
 )ethical imperative( امريـة اخالقـي   چون هم«بازگشت جاودان  ،نظر كارل ياسپرس به

كـنم و هسـتم بـا مالكـي      خواهم، مـي  را مي چه آناست كه به اقتضاي آن من بايد هر ي نـو 
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دهم كه بايد بخواهم بارها به همـين نحـو    آيا اين عمل را چنان انجام مي: واحد محك بزنم
توانم بخواهم كه اين هسـتي بارهـا و بارهـا رخ     آن را انجام دهم، يا، به كالمي ديگر، آيا مي

. لوازم اين بيان ياسپرس روشن و البته بسيار عميـق اسـت   .)566: 1383ياسپرس، ( »بدهد؟
اخالق كانتي كرده  جايگزينو آن را را طرح نوي با انديشة بازگشت جاودان، اخالق  ،نيچه
. شود كه جوهرة اخالق مـدرن اسـت   امر مطلق كانت مي جايگزينبازگشت جاودان . است

 هرچنـد امـر مطلـق كانـت اسـت،     بـا  وا متفـاوت  لحاظ محت بهاين دستورِ اخالقيِ نو اساساً 
كـه ايـدة بازگشـت     سـت ند و دليلـي بـر ايـن مدعا   ديگر يكلحاظ ساختاري كامالً شبيه  به

نوي شمول  آن معيار جهانكمك  بهاخالقي دانست، چرا كه نيچه  اي هتوان ايد جاودان را مي
جاي سنجش اعمال با امـر مطلـق     بهنيچه . را براي داوري در باب اعمال معرفي كرده است

 نهـاد  پـيش  )شـمول درآيـد   جهـان  يصورت اصل  خواهد عمل او به آيا فاعل عمل مي(كانتي 
 ها آنتواند بخواهد كه  كند كه همة اعمال بايد با اين معيار سنجيده شوند كه آيا فاعل مي مي
  .شكل جاودانه بازگردند به

او . دهـد  ، همـين قيـاس را انجـام مـي    گونه كه پيش از اين اشـاره شـد   دلوز هم، همان
دهد كه به اندازة قاعدة كـانتي دقيـق    خواست مي  اي به بازگشت جاودان قاعده«: نويسد مي

بنـديِ جديـدي از سـنتز عملـي      بازگشت جاودان در مقامِ انديشة اخالقي صورت...  است
» بخـواهي  نيـز  را جـاودانش  بازگشـت  كـه  بخـواه  چنـان  خواهي مي را چه آن: است

هميشـگي و تنـد و تيـزش عليـه انديشـة      انتقادهـاي  رغم   بهپس نيچه  .)127: 1390  ،دلوز(
لحاظ ساختاري و  هاي سكوالر آن، از جمله اخالق كانتي، فلسفة خود را به مسيحي و نسخه
هاي  بسياري از ساختارها و صورتاو . ريزد ـ شبه مسيحي مي هاي مسيحي صوري در قالب

خواهد اخالق مسيحي و كـانتي را تعـالي    نيچه مي. كند حفظ مي نانچ همانديشة مسيحي را 
  :سادگي حذف كند و كنار بزند بهرا  ها آنخواهد  بخشد يا دگرگون كند؛ او نمي

با همة چيزهايي كه رابطة نزديكي با آن (ام  خون اعالن جنگ داده من به آرمان مسيحيِ كم
بلكه تنها بـه هـدف پايـان    نابود كنم، ، نه با اين هدف كه آن را ])مثل اخالق كانتي[دارند 

 ... هـاي نيرومنـدتر   هاي جديد، آرمـان  دادن به جباريت آن و هموار كردن راه براي آرمان
)WP: 361.(  

دانـد كـه حفـظ صـورت و تغييـر محتـوا        دنبال تأثيرگذاري است و خـوب مـي    نيچه به
ترين جنبة دگرگوني محتوا، بر اساس  مهم. تأثيرگذارتر از تغيير صورت و محتوا خواهد بود

فهم جديدي از زمان كه انديشة بازگشت جـاودان عامـل آن خواهـد بـود، شـكل خواهـد       
سوي   م اخالق مسيحي است بهواز روي گذشته كه مقبازگشت جاودان تمركز ما را . گرفت
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» اخـالق «و » رفت پيش«شود دو عنصر  نيچه موفق مي ،بدين صورت. آينده تغيير خواهد داد
و هماهنگ  سو هم«آشتي دهد و با  ديگر يكاند، با  هاي اصلي انديشة مدرن كه از دغدغه ،را

نظـر نيچـه    بـه اگر . كندتر  م را محتملعناصر مدرنيته تجزية مدرنيته و تكميل نيهيليس» كردن
شده است، پس اخالق مدرن نيـز رو بـه گذشـته     اخالق مدرن همان اخالق مسيحي عرفي

  نيچـه بـا روي  . است كه رو بـه آينـده دارد   رفت پيشدارد و اين موجب ناسازگاري با ايدة 
كنـد و تعارضـي را    هماهنگ مي رفت پيشگرداندن از گذشته و تمركز بر آينده اخالق را با 

الزم است به اين نكتة مهم اشاره كنـيم كـه حفـظ     جا ايندر . برد در انديشة مدرن از بين مي
در سـنت   چنـان  هـم چون هايدگر او را  هم كه ايني نيچه براي نهاد پيشصورت در اخالق 

ند مابعدالطبيعة در ب چنان همـ مسيحي بدانيم و به اين حكم دهيم كه نيچه ندانسته  افالطوني
خواهد مدرنيتـه را تكميـل    نيچه در طرحش براي آينده مي. ماند كافي نيست غربي باقي مي

اي كـه صـورت مسـيحي بـه خـود گرفتـه و در واقـع         كند و شدت بخشد، اما نه مدرنيتـه 
اي كـه حقيقـت آن را در رنسـانس قـرن      ، بلكه مدرنيته)A: 11( است» زده مسيحيت نقاب«

  .)BGE: 212; WP: 882( دبين شانزدهم مي
  

  گيري نتيجه. 6
نقـدهاي نيچـه بـه     ،نخسـت  :بازگشت جاودان به چند دليل براي نيچه اهميت حيـاتي دارد 

بازگشـت جـاودان در   . بخشـد  شده از مدرنيته عمق مـي  مدرنيتة محقَّق، يعني تفسير مسيحي
 رفت پيشنفي آموزة . گويد به زندگي آري مي و توزي و آرمان زهد است مقابل روحية كينه

كمبـود  . كننـد  گرايانـه را در تـاريخ تـرويج مـي     نـوعي ديـدگاه غايـت    بهو تكامل است كه 
 گريـزي نظر نيچه انسان  بهكند، چون  شهر نيچه جبران مي مابعدالطبيعه و مذهب را در آرمان

چون وسيلة  هم(زگشت جاودان و مذهب، نظرية با ‘مابعدالطبيعه’به جاي «: از اين دو ندارد
 سـبب را » كنشگري«و  ،»تصميم«، »گزينش«، »آفرينندگي«. )WP: 462( »)پرورش و گزينش

. كنـد  مقصد نهايي خود برگرفتـه اسـت نيـز تـأمين مـي      مثابة بهرا نيچه  چه آن ،دوم ؛شود مي
طـور   بـه امـا  «: كنـد  رساند و آن را تكميل مـي  بازگشت جاودان نيهيليسم را به اوج خود مي

ايـن صـورت غايـت    ... .  هرگـز در عـدمي پايـان گيـرد     كه آن گردد، بي گريزناپذيري بازمي
 :گويد مي و در جاي ديگر )WP: 55( »!جاودانه) معنايي بي(نيستي : نيهيليسم است

حتـي امكانـات    ،شـكلي آزمايشـي   بهكنم،  اي كه من آن را تجربه و زندگي مي چنان فلسفه
نفـي  ] حالـت [كند؛ اما اين بدان معنا نيست كه در يك  بيني مي را پيش مليسينيهترين  بنيادي
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 كند؛ عبور وضعيت اين مقابل به خواهد مي بلكه نفي، خواست نه، يك در ،لزوماً توقف كند
دور  ؛انتخـاب  يـا اسـتثنا   ي،گونه كه هست، بدون كاست جهان آن يونوسوسيد گويي يبه آر

  ).WP: 1041( طلبد يجاودان را م

كند و به اين ترتيب انسـان مـدرن    با تكميل نيهيليسم مدرنيته آخرين امكان خود را عيان مي
گيرد؛ زيـرا ايـن راهـي     را چون برترين اميد خويش جشن مي شامگاهيِ خويش به سپار ره«

تـرين   ژرف«از اين روست كه بازگشت جاودان براي نيچه . )Z, I: 22( »است به بامدادي نو
  .شود محسوب مي )Z, III: 13(اش  » انديشه
  
  ها نوشت كوته

نوشت  صورت كوته بهدر آثار نيچه براي اختصار و مطابق سنت مفسران نيچه ابتدا نام كتاب 
ها در هريـك   در صورتي كه عدد پاره( گفتارو سپس شمارة بخش، فصل، جستار، كتاب يا 

 ،در همة ايـن آثـار   .صورت رومي و سپس عدد پاره آمده است به) شروع شود 1از  ها آناز 
ضمن رجوع به ترجمة فارسي، به ترجمة معتبر انگليسي نيز مراجعه شده و در صورت لزوم 

  .ها اعمال شده است تغييراتي در آن
A  The Antichrist, in The Portable Nietzsche 

BGE  Beyond Good and Evil 

D  Daybreak 

EH  Ecce Homo 

GM  On the Genealogy of Morality 

GS  The Gay Science 

TI  Twilight of the Idols, in The Portable Nietzsche 

WP  The Will to Power 

Z  Thus Spoke Zarathustra, in The Portable Nietzsche 

  
  نوشت پي

 

 ينوتـاوروس كشتن م يشد كه برا) تسئوس(پادشاه كرت بود كه عاشق تزه  ينوس،دختر م آريان، .1
از  ينوتـاوروس داد تا بتواند پس از كشتن م يسمانيبه تزه دوك ر يانآر. از آتن به كرت آمده بود

هنگـام   ناكسـوس، بـه   يرةرا در جز ياناما تسئوس آر. يختندهزارتو خارج شود و سپس با هم گر
  .و نجات داد و با او ازدواج كرد يافتاو را  سيونوسود. خواب، رها كرد
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