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چکیده
«نیستانگاری» از اساسیترین کلیدواژه های تفکر نیچه است که به سبب ارتباط وثیقی که با دیگر آمووزههوای او
دارد ،از موضوعیتی اساسی در فلسفه ورزی او برخوردار است .نیستانگاری در واقع معیار نیچه است برای ارزیوابی
هر آنچه در سرنوشت انسان و جامعۀ انسانی مدخلیت دارد؛ از سویی بنیادیترین نظامهای فکری و اعتقوادی سوامان
یافته در قالب دین و فلسفه و علم و اخالق را متهم به نوعی از نیستانگاری (منفعل) میکنود کوه در نظور او بسوی
مغضوب و مطرود مینماید ،و از اینرو همۀ آن هوا را بوه ایون سوبب مسوتهد انهودام مویدانود ،و از سوویی بورای
جایگزینی آنچه ویران کرده ،ما را به نوع دیگری از نیستانگاری (فعال) فرا میخواند؛ با اسوتعانت از منیویای بوه
نام «ابرانسان» .مقصود ما از این جستار ،بازنمایی ادلۀ نیچه در انتقادش به این نظامها و نیز تشریح مبسوط گونههوای
نیستانگاری مدنظر اوست.
کلیدواژگان :نیستانگاری ،بازارزشگذاری ارزشها ،مرگ خدا ،ابرانسان ،معنای زندگی.

*

نویسنده مسئول

تاریخ وصول2131/21/21:

تاریخ پذیرش2131/1/2:

 /31متافیزیک ،سال پنیاهویکم ،دورة جدید ،سال هفتم ،شمارة  ،12پاییز و زمستان 2131

 -1خاستگاه نیستانگاری

مقدمه
«نیست انگاری» (هیچ انگاری ،پوچ انگاری) معوادل

نیچوووه در ضووومن تبارشناسوووی تووواریخی خوووود

فارسی واژة  Nihilismاست که از ریشۀ التوین nihil

نیست انگاری را برآمده از سه خاستگاه عمده مییابد:

به معنای هیچ گرفته شده است .این واژه به طور کلی

فلسفه ،دین (بهویژه مسویهیت) و اخوالق .سوه نظوام

شرایطی را ترسیم میکند کوه در آن ،برخوی یوا هموۀ

فراگیر از باورها و هنیارها کوه در تعوالیم دو چهورة

امور معنادهنده بوه زنودگی و اندیشوه ،از درون تهوی

توویثیر گووذار تموودن غوورب ،سووقراط و مسوویح ،نمووود

میشوند ،و دالّ بر غیاب چیزی است که مویبایسوت

یافتهاند .نظر به آنکه «پروای زیستن داشتن» جانمایوۀ

حضور می داشته است .بدین سان و با چنوین نگواهی،

پیام نیچه است ،وی هر آنچه را که این جوهره را بوه

این تعبیر آن چنان هم که در بدو امر به نظر مویرسود

طور بایسته ارج ننهد ،متهم به نیستانگاری مویکنود.

هولناک و وحشتآور نیست؛ زیرا بیش از آنکه حاکی

او مدعی کشس مؤلفه هایی در ضدیت بوا زنودگی در

از گسترة بیانتهایی از نیستی باشود ،چشوم بوه جوای

بن آموزه های فلسفی ،دینوی و اخالقوی اسوت ،و بوه

خالی حقیقتی دوخته است که فقدانش اینچنین گران

همین سبب آنها را هدف شدیدترین انتقادهای خوود

و سوونگین آمووده اسووت؛ حقیقتووی مشوکّک کووه دامنووۀ

می گرداند ،و واژگونی آن ها را وجهۀ هموت خوویش

وسیعی از غایوا

و آموال را زیور بوال خوویش پنواه

میسازد.

میداده و اینک در نبود آن ،رویدادهای تلخ و شویرین
هسووتی را هوویچ توجیووه و تفسوویری در میووان نیسووت.
شرایطی سر بر آورده که بایودها ،انتظوارا

و غایوا

 -1-1فلسفه و نیستانگاری
سقراط برای نیچه «آوایی آکنده از شک ،از انودوه،

آدمووی را هوویچ مابووازایی در جهووان واقووع نیسووت ،یووا

از بیووزاری از زنوودگی ،از نفووذیرفتن زنوودگی» (نیچووه،

دستکم با آنچه در واقع است تعارضی بنیادین دارد.

 )11 :2131است ،که با عقل گرایی افراطی و انتزاعوی

این چنین ،خأل ناشی از عودم تطوابد آنهوا بوا جهوان

خویش راه را بر فوران قریهه و ذوق سرشار یونانیان

پیرامون ،انسان را غرق در گرداب سوهمناکی بوه نوام

باستان سد کرد و در دوگانۀ عقل و غریزه ،با اعوتالی

«نیستانگاری» میکند .بر این اساس ،بسته بوه اینکوه

بیش از حدّ قودر و منزلوت عقول ،بخوش معظموی از

چه بعدی از زندگی و اندیشۀ انسان دستخوش هیوم

تمایال

و خواهشهای آدمی ،یعنوی غرایوز او را بوه

طوفان نفی و انکار شده باشد ،نیستانگاری در همان

هیچ انگاشوت .چنوین رویکوردی بوه مثابوه مهووری

ساحت ،هسوتی او را مبوتال خواهود سواخت؛ گرچوه

اساسی در تمام طول تاریخ اندیشۀ بشور (بوهویوژه در

ممکوون اسووت گونووههووای مختلووس نیسووتانگوواری

مغربزمین) در دستور کار متفکران و صواحبنظوران

همپوشانی هایی نیز با هم داشته باشند و هور یوک در

قرار گرفت و در تمام نظامهای فکوری از سوقراط توا

ذا

خود ارجاعی به دیگری باشد.

هگل جایگاهی ثابت و پیوسته برای خویش رقوم زد،
و به تدریج بوه مشخصوۀ بوارز فرهنوو کنوونی بودل
گردید .انتقاد نیچه به ایون رویوه ،در واقوع اعتراضوی
است به چنین ایمان مطلقی به عقل ،به کافی دانسوتن
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صوووالحیت همیشوووگی آن در هموووه چیوووز ،و بوووه
سایهگستریِ قاهرانۀ عقل بر دیگور سواحا

وجوودی

داشته که جز آن حیا

برین موطنی بورای غایوا

و

آمال خویش نیوید .مسیهیت بوه انسوان آموختوه توا

آدمی؛ حال آنکه بوه زعوم او «نبوو در غریوزه نهفتوه

واقعیت راستین را مگر در ماورای ایون جهوان سورا

است؛ آدمی تنها زمانی بوه کموال عمول مویکنود کوه

نگیرد؛ راهی هم جز خوارداشت تن و کشتن نفو

عملش غریزی باشد» (نیچه)193 :2131 ،

غریزه ،و ریاضت و زهود بورای نیول بوه آن حقیقوت

و

به عالوه سقراط و به تبوع او افالطوون بوا دوپواره

ملکوتی در میان نیست .ساحتی که نیچه چیوزی جوز

کووردن هسووتی ،و پسووت و بوویارزش خوانوودن پووارة

«نیستی» در آن نمییابود« :آن سووی زنودگانی ،یعنوی

مهسوس و اینجهانی آن ،و اصویل و معتبور دانسوتن

نیسووتی» (نیچووه )33 :2191 ،و نووهتنهووا «آن سوووی

بخش نادیدنی عالم ،سبب آن شدند کوه بوزرگتورین

زندگانی» ،کوه مفواهیم هوم بسوته بوا آن نیوز« :انسوان

اندیشمندانی که مویشود امیود بوه اصوالحگری آنوان

نمی گوید نیستی ،بلکه می گوید آن سوی این جهان یا

داشت ،بوه عووآ آنکوه دل مشوغول آبوادانی دنیوا و

خدا یا زندگانی حقیقی یا نیروانوا ،بازخریود گنواه یوا

زیستگاه کنونی انسان باشند ،نگاه از زموین زیور پوای

رسووتگاری ...ایوون عبووار هووای معصووومانهای کووه از

خویش برگیرند و با چشم دوختن بوه آسومان ،هموۀ

برداشت دینی -اخالقی نتییه می شود» (نیچه:2131 ،

همت خود را مصروف تعریس و تفسیر عالمی نمایند

 .)12به این سبب است که میگوید «من مسویهیت را

که تاکنون دست فهم بشری از آن کوتاه مانده اسوت،

مهکوم می کنم ،زیورا کلیسواهای مسویهی بوا توطئوۀ

و با نظر به دغدغههای نیچه «اهمیت اساسی دارد کوه

نهانی خود هر ارزشی را به غیر ارزش بدل کوردهانود.

دنیای راستین مهو گردد .این دنیا تردید بسیار در دل

به هر چیزی که در برابر سالمتی ،زیبوایی ،شویاعت،

می افکند و ارزش دنیایی را که ماییم پوایین مویآورد:

بخشندگی روح و به طور کلی هر چیزی که در تضاد

آن خطرناک تورین توالش تواکنونیِ موا از بورای قتول

با خود زندگی است» ( .)Shacht, 2001: 357به باور

بوووده اسووت» (نیچووه)193-193 :2131 ،؛ امووا

نیچه احساس «ترس» و «وابستگی» در وجود انسوان،

«خواست دوئالیسم [دوگانهانگاری] ،پویش از هرچیوز

سراسر تاریخ مسویهیت را آلووده اسوت .انسوانی کوه

بوویارج گردانوودن ،پسووت کووردن و بووه هوویچ و پوووچ

مسیهیت تربیت میکند انسانی است ترسو و وابسوته؛

کشووواندن اسوووت .دوئالیسوووم هموووان نیهیلیسوووم

همۀ مقدرا

ماوراءالطبیعی

[نیستانگاری] است» (سوفرن.)12 :2111 ،

و فوق بشری تعریس میشوود؛ رسوتگاری او را بایود

حیووا

او در نسبت با موجودا

«خدا»یی تیمین کند و نه خوود او؛ بودون اسوتعانت از
 -2-1مسیحیت و نیستانگاری

آن ذا

متعال و بدون توکل به او ،انسان خود راه بوه

شووالودة بنووای عظوویم و قوودیم مسوویهیت از آنرو

جایی ندارد .او در برابر خالد خویش «هیچ» اسوت و

هدف ویرانگری «پتک» نیچه شده است کوه بوا خلود

ایوون احسوواس پوووچی و نیسووتی تمووام توانوواییهووا و

ساحتی مافوق طبیعی و تعظیم و تکریم آن ،بوه انکوار

استعدادها و قوای او را متیثر ساخته و منیر به ضعس

قامت افراشته و انسوان را نیوز آن چنوان

و زوال آن ها شده است .به زعم نیچوه ایون رویکورد

دلمشغول آن افسانههای واهی ساخته که او را بور آن

مسیهیت و توجه قدیسان به سرای دیگر و عشد آنان

و نفی حیا
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به الوهیت ،نشان از ناخرسندی و رویگردانی ایشوان

 -1-3اخالق و نیستانگاری

از انسان دارد ،و بدین سبب آنان را متهم میکنود کوه

گناه نابخشودنی اخالق و بهویژه اخوالق مسویهی

به عوآ ساختن دنیوای بشور و توجوه بوه آینودة او،

این است که جانب همۀ چیزهایی را گرفته که پسوت

شوق گریز به عالمی دارند که نیچوه هویچ وجهوی از

و حقیرند و آن را رهاوردی جز یک زنودگی نهیوس

اعتبار و اصوالت بورای آن قائول نیسوت .ایون تلقوی،

رو بووه زوال نیسووت؛ زیسووتنی درخووور فرومایگووانِ

میراث معنوی نگورة سوقراطی-افالطوونی اسوت کوه

دون مرتبه ،که هیچ خویشاوندیای با حیا

سرشار و

صرفاً هر آن چیوزی را گراموی موی دارد کوه از معبور

کنشگرانۀ واالتبواران نودارد .بوهویوژه جووهرة «انکوار

داوری های انتزاعی عقل سربلند و سالمت برون شده

نف » ،نهفته در پ

مفاهیم اخالقی اسوت کوه منیور

باشوود ،و ازآنیاکووه هوویچ اموور ای ونجهووانی را چنووین

به رویکردی نیستانگارانه به زندگی و دنیا میگوردد.

استهقاقی نیست ،به فتوای سقراط و افالطون حقیقت

به باور نیچه «به میزانی کوه بوه اخوالق بواور داریوم،

را باید تنها در جایی سرا گرفت که آلودة صویرور

زنوودگی را مهکوووم موویکنوویم» (نیچووه )13 :2131 ،و
و

اساساً «هر نظام اخالقی (موثالً نظوام بووداییگری) بوه

و دگرگونی نگشوته باشود؛ میوالی لبریوز از ثبوو

سازگاری که هیچ تغییر و فسادی را در آن راه نیست.

هیچ انگاری [نیست انگواری] منیور مویشوود (نیچوه،

جایی که یقیناً «اینیا» نیسوت! مسویهیت ایون آمووزة

 .)11 :2131مثالً «ترحم» به عنوان بوارزترین ویژگوی

سقراطی -افالطونی را پذیرفت ،لیکن با جرح و بسط

مسیهیت ،رابطه ای معکوس با افزایش قودر

آدموی

آن صورتی بسیار افراطیتر به آن بخشید .اگر تا پویش

دارد« :ترحم متضاد هییان های نیروبخشی اسوت کوه

از مسیهیت ،جهان مهسوس صرفاً روگرفتی ثانوی از

بر نیروی احساس زندگانی میافزایند ...رحم آنچوه را

حقیقت معقول و پایدار آنجهوانی بوود و بوه خوودی

که مستعد ویرانی است حفظ میکنود» (نیچوه:2191 ،

خود اعتبار و اصالتی نمیداشوت ،بوا مسویهیت ننوو

 .)12ازاین رو به زعم نیچه ترحم یک «نیستانگواری

گناهآلود و پست بودن نیز بور پیشوانی هور اموری کوه

عملی» است که به واسطۀ ماهیت افسرندهای که دارد،

کمتووورین بهووورهای از مادیوووت داشوووت نشسوووت ،و

همووۀ آنچووه را در تقووالی تقویووت و ارتقووای ارزش

نوهتنهوا بوه جهوت

زنوودگانی اسووت ،بوویاثوور سوواخته اسووت« :یکووی از

غیرحقیقی بودن شایستۀ اعتنا نیستند ،بلکوه هوم از آن

ابزار[های] عمدة پیشبرد انهطاط اسوت [و] انسوان را

رو که میرایی به گناه و عصیاناند .در کول بوه زعوم

به نیستی ترغیب میکند» (نیچه.)12 :2191 ،

پدیدارهای اینجهانی از این پو

نیچه «نیست انگاری» به مثابه پیامد ذاتی مسیهیت گام
بووه عرصووه نهوواده اس وت .البتووه مسوویهیت برآمووده از
تهریسهای تاریخی کلیسوا و نوه مسویهیت آغوازین
عیسوی (یاسفرس.)33-33 :2133 ،

 -1-4علم و نیستانگاری
نیچه اما ،نیست انگاری را صرفاً در ذا

فلسوفه و

دین و اخالق نیافته است .به زعم او دنیای مدرن نیوز
مؤلفه ای دارد که آن هم اگر نه بیشوتر ،دسوتکوم بوه
انوودازة آن سووه دیگوور موویتوانوود بسووتری بوورای
نیستانگواری قلموداد شوود ،و آن هوم پدیودة «علوم
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مدرن» است .در جوامع سنتی دین عهده دار پوردازش

و برق فریبندهاش ،جایگزین درخوور تووجهی بورای

تصویری کلی از هستی و سامان دادن میموعوهای از

کارکرد ایدئولوژیک دیون در معنابخشوی بوه زنودگی

باورها و آموزه ها در نظامی به نام «جهان بینی» اسوت.

انسان ،در کس ندارد .بشر نیز کوه بوه سوودای یوافتن

در جهان بینی دینی تمام رویدادهای روزمورة هسوتی،

تکیه گواهی مطموئن و البتوه ملمووس ،پنبوۀ باورهوای

در هر دو ساحت بشری و طبیعی (رنجها و شادیها،

انتزاعی و ایمانی دین را زده و بوا خدشوهدار سواختن

حتی فیایع و شرور) در پرتو حکموت الووهی نهفتوه

عینی علم پناه آورده بود،

در پ

آموزه های دینی ،به مدعیا

همۀ این وقایع ،توجیهپذیر و قابل دفاعاند؛ اما

خود را مواجه با پهنه ای هراسوناک از تهوی و نیسوتی

آن گاه که بشر با طغیان تاریخی در برابر روایوتهوای

یافت؛ پهنهای که در آن نه زندگی را معنایی بوود ،نوه

دینی ،خدا را از بارگاه خداوندی به زیر کشید و خود

هستی را هدفی ،و نه ارزشها را توجیهی ،و اینگونه

به جای او بر این مقام نشست ،دیگر بوه دیون اجوازه

گرچه به خیال خود از چالهای برون آمده بود ،بیهیچ

نداد تا سوایۀ تفسویرهای فرازمینویاش را بور زنودگی

حاصل و دستاوردی از این جهود ،گوویی بوه اعمواق

روزمرة او بگسترد .بااینحال ازآنجاکه نیواز تواریخی

چاهی تاریک فرو میغلطید!

به یک امر متعال بیرونی توا اعمواق وجوودش ریشوه

نیز علم مدرن به زعم نیچه «تازهترین و واالتورین

دوانده بود و هنووز خوود را مهتواج «کوالن روایتوی»

صووور ِ» آرمووان زهوود اسووت (نیچووه)232 :2133 ،؛

می دید تا در پرتو آن زندگی خویش را معنادار سازد،

آرمانی که «نوهتنهوا سوالمت و ذوق را خوراب کورده

آرمانی بوه نوام

است ،که چیزهای سوومین و چهوارمین و پنیموین و

علم چنان آوازه و اقتداری یافت که حتی آنانی نیز که

ششمینی را نیز (که اگر بنا باشد هموه را بشومار[د])،

هنوز به تفاسیر دینی وفوادار مانوده بودنود و کوارکرد

هرگز به ته نخوا[هد] رسید!» (نیچه.)233 :2133 ،

به دامان علم مدرن پناه برد .از آن پ

دین در نگاهشان جایگاهش را حفظ کرده بود ،بر آن
شدند تا برای اثبا

حقانیت گزارههای دینی ،از علوم

مدد بگیرند ،و بدینسان حتی اثبا

 -2کدام نیستانگاری؟

خدا نیوز مهتواج

نیستانگاری نیز مانند بسیاری از مفواهیم کلیودی

استعانت از «براهین عقلی» گردید .با این حوال نیچوه

تفکر نیچه ،مشمول ابهوام ذاتوی اندیشوۀ وی شوده و

معتقد است حتی این تهول عظیم نیز تفاوتی در اصل

مفسرانش را در این باره ،دچار حیور

و سوردرگمی

داستان اییاد نکرد؛ چه اینکه فقط بازیگران صوهنه را

سوواخته اسووت؛ بووهویووژه از آن جهووت کووه پرسووش از

عوآ کرد .بشر با کنوار زدن دیون از عرصوۀ تفسویر

«معنای زندگی» ( )the meaning of lifeبه مثابه یکی

هستی ،نقشی را که تا دیوروز بورای دیون قائول بوود،

از اصلیترین دغدغههای نیچه ،ناظر بوه کودامیوک از

امروز به علم سفرد .مسئله این است که هرچنود علوم

این معانی است ،و نیچه با عنایت به چوه مفهوومی از

به گمان خود موضع تفسیر هسوتی و سوکان هودایت

نیستانگاری مدعی بیمعنا شدن زندگی اسوت .نگواه

زنوودگی بشووری را از دسووت دیوون درآورد ،بووه موورور

نیچه از زوایای گوناگون به این پدیوده و ارزیوابی آن

ناکارآمدی خود را در جهتدهی به زندگی بشر اثبا

هر بار از جهتی ،این گمان را سبب شوده کوه گوویی

کرد ،و معلوم شد که علی رغم هیاهوی اغواگر و زرق

تهلیل وی از نیستانگاری دستخوش نوعی اعوجواج
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و پریشانی گشته است؛ اما واقع آن است که او هر بار

مثابه تنها واقعیت موجوود اقورار مویکنود و هرگونوه

به وجهی خاص از آن پرداخته و آن را بیش از دیگور

دستیابی پنهوانی بوه دنیاهوای پسوین و الوهیوتهوای

وجوه شایستۀ غور و تیمل دانسته است.

دروغین را برخود ممنووع مویسوازد .پو

او در بیانی «فقدان گونۀ برتر» ،یعنی آنهوایی کوه

هدف ،وحد

«مقووال

و هستی را که به کار [گرفته بوود] توا

سرشاری و نیرومندیشان مقوم ایمان به انسان اسوت،

ارزشی را بر دنیا [فرافکند] ،از نو بیورون [مویکشود]:

و درعوآ اعتالجویی گونۀ پستتر («رمه»« ،تووده»،

پ

دنیا بیارزش به دیده میآید» (ر.ک نیچه:2131 ،

«جامعووه») و تووالش آنووان بوورای ارتقووای ارزشهووای

ص .)11-12

خویش و منتسب دانستن آنها به منشائی فرازمینوی و

و دلیل دیگوری کوه چوهبسوا بوه تعبیور یاسوفرس

الوهی را بوه مثابوه دو علوت پیودایی نیسوتانگواری

میتوان آن را سرچشمۀ اندیشههای بنیوادین نیچوه در

برمیشمرد (نیچه.)12 :2131 ،

باب دگرگونی ارزشها تلقی کرد« :چنین مینماید که

در تهلیلی دیگر «سقوط ارزشهای جهانشومول»

[ ]...سقوط ارزشهوای تواکنونی نتییوۀ ایون رویوداد

را دلیل تهقد این واقعه میداند؛ نخست آنکوه انسوان

است که خدا مرده است» (یاسفرس .)113 :2131 ،بوه

همۀ رخدادها «معنایی» را بیوید که «در آنها

زعم نیچه سایهگستری انگارة خدا در طول دورانهای

نیست» .درواقع این انتظار «که از طریود ایون فراینود

متمادی بر همۀ جوانب زندگی بشور موجوب سوقوط

چیزی تحقق تواند یافت»؛ اما بهناگاه آدمی درمییابود

قدر و منزلت انسان شوده بوود ،لویکن جایگواه قابول

که جهانی را که پیوسته در حوال شودن اسوت ،هویچ

اطمینانی برای آموال و آرزوهوای بشوری بوه حسواب

غایتی در میان نیست و هیچ امری را انیوام؛ و چنوین

می آمد و با قدرتی خارق العاده با جهتدهی به تمامی

جستوجوی ناکوامی را فرجوامی جوز سورگردانی و

کوشش های بشری ،معنا و هدفی عمید به زنودگی او

در پی نیست ،و شرم آدموی در برابور خوویش

بخشیده بود .گرچه مضمون این معنا و هدف به هیچ

کووه موود هووای مدیوودی خووود را فریفتووه اسووت.

روی مورد تصدید نیچه نیست ،اما اصل این موضوع

بدینترتیب «دلسوردی در قبوال یوک هودف ادعوایی

و نقش این انگاره در فراینود معنابخشوی بوه زنودگی

صیرور » یکی از عوامل نیستانگاری است.

انسووان ،همووواره مووورد تیییوود وی بوووده اسووت و از

در پ

حیر

بروز نیستانگاری آن هنگامی است

همینروست که دلنگران پیامدهای ناگزیر و هولنواک

دیگر صور

که آدمی برای این دنیای متلون هیچ وجهوی از اعتبوار

مخدوش شدن مقام الوهیت است ،و بر آن اسوت کوه

و اصالت قائل نباشد و برای گریز از این عرصۀ میاز

ما را متقاعد سازد که با مرگ خدا همه چیز دیگرگون

و تکثر ،ساحتی حقیقی و اصیل در فراسوی آن ابوداع

خواهد شد و هیچ چیز به حالت سابد بواقی نخواهود

کند؛ لیکن باز در کمال شگفتی مییابد که آن سواحت

ماند .بنابراین «مرگ خدا» عنوانی است بور یوک دوره

نیز تنها «مصنوع نیازهای روانی اوسوت کوه او مطلقواً

(مرحلۀ انتقالی) که آن را «نیستانگاری» نامیده اسوت

هیچ حقی بر آن ندارد» .از آن پ

در رویکردی کامالً

).(Hasse, 2008: 95

افراطی ،باور به هر دنیای حقیقی ماورایی را بور خوود

دیگر آنکه نیچه نیستانگاری را فرجوام دوراهوی

بوه

خطرناکی می دانود کوه برآموده از سووءظنّی بواطنی و

حرام می کند ،و به واقعیت تلخ جهوان صویرور
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ریشهای ،روزبهروز آمرانهتر و خطرناکتور بور وجوود

واقع شده است ،و ایون فراینودِ تهوی از ارزش شودن

اروپاییان مستولی میشود و میتواند نسلهوای آینوده

ارزش ها ،منیر به رخوت بربسوتن معنوا و منزلوت از

را با این چالش مواجه سازد که« :یا اعتقاداتتوان را بوه

هستی و زندگی گشته و بهران بیمعنوایی زنودگی را

دور بریزید ،و یا ...خودتان را از بوین ببریود» (نیچوه،

رقم زده است؛ «هیچ انگاری [نیست انگواری] بوه چوه

 2133الوووس« .)123 :بنوووابراین در ایووون وضوووعیت

معناست؟ [به آن معناست] کوه واالتورین ارزشهوا از

[ذوحدین] صرف نظر از اینکه کودام راه را برگوزینیم،

ارزش خووویش موویکاهنوود .ه ودفی در کووار نیسووت؛

نفی ارزشها [کوه آن هوم

"چرا؟" پاسخی نمی یابد» (نیچوه« .)11 :2131 ،خودا

مهصول طرد جهوان دیگور بوه مثابوه جهوان حقیقوی

گم گشته»« ،بیاعتقاد» و «فار از اخالق» ،حسبحال

است] یا در هیئت نفی زنودگی چهورة خوود را عیوان

فردی (و بسا خود نیچه) است که در چنین وضوعیتی

میکند» (یاسفرس.)132 :2131 ،

گرفتار آمده؛ اما گویی این واژگان قدیمی هنووز هوم

نیستانگاری یا به صور

پیشگفته چنین مینماید کوه بتووان

آن طور که باید ،او را نمیشناسوانند؛ «چوون در عوین

دو معنای کلی برای نیستانگاری از هندسوۀ اندیشوۀ

حووال و در ایوون وضووعیت دیووررس همووۀ ایوون سووه

نیچه استنتاج کرد:

[هست]» (نیچه 2133 ،الس.)121 :

نظر به عبار

 .2کشس این حقیقت تلوخ کوه هموۀ ارزش هوای

اما در معنای دوم نیستانگواری ،ضومن اذعوان و

معنادهنده به زندگی بشوری ،خوود تهوی از اعتبوار و

باور به بی معنایی زندگی و تصودید بویارزش شودن

اصالت شدهاند؛

هستی ،تهی از مهتوا شودن ارزشهوا مسوئول چنوین

 .1وضع جهان دیگری برای پر کردن خوأل جهوان

فاجعووهای قلمووداد نموویشووود .اتفاقواً در ایوون معنووا از
نیستانگاری ارزشها همچنان جایگاه رفیوع خوود را

مهسوس که حکم به بیارزش بودنِ آن شده است.
در این میان ،معنای اول مقدمۀ «متوااخالقی»،

در معنابخشی به زندگی حفظ میکنند ،لیکن واقعیوت

و نیسووتانگوواری برآمووده از آن «تووام» یووا «کاموول»،

بیمعنایی زندگی به سبب آن است که سرشت فلسفی

«خودآگوواه»« ،مطلوود» و «فعووال» اسووت ،و فرجووام آن

جهان به گونهای است که تهقد ارزشها در آن عمالً

آوارگووووی و سوووورگردانی؛ و گووووزارة دوم مقدمووووۀ

ناممکن است .به دیگر سخن ،وقووع چنوین بهرانوی

»،

و حقیقوت ایون

«متافیزیکی» ،و نیستانگاری حاصول از آن «نواق

ناشی از ناسازگاری ارزشها بوا ذا

«ناخودآگاه»« ،نسبی» و «منفعل» ،و سرانیام آن یویس

جهان است .سرشت این دنیوا ذاتواً آمیختوه بوه درد و

و سرخوردگی است.

رنج و فالکت و بویثبواتی و درنهایوت مورگ اسوت.

نیست انگاری در معنای اول مودعی آن اسوت کوه
ارزش هایی کوه قورن هوا کارکردشوان معنابخشوی بوه

درعوآ واالترین ارزشها حکایت از لوذ

و ثبوا

و جاودانگی دارند ،و این به معنای آن است که جن

قابل

ارزشهووا بووه گونووهای اسووت کووه بووا سوونخ ایوون دنیووا

توجیه و هر سختی و رنیی قابل تهمول مویگشوت،

نمی سازد .با این وصس در چنین دنیایی ،تمنای چنان

اینک خود گرفتار معضل بیمعنایی شدهاند و مهتوای

ارزش هایی را داشتن ،امری عبث و ناممکن مینماید.

موورد خدشوه و سوؤال

بایسته آن است کوه آدموی از جهوانی ایونچنوین

زندگانی بشر بوده و در پرتو باور به آنها حیا

آنها در مقام ارزش ،بهشد

پ
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بیمعنا و بیارزش دیوده برگیورد و سواحتی دیگور را

را بگذراند و به اسوتمداد کودامین انگیوزه از برهوو

برای تهقد رؤیاهای خویش بکاود.

وهمناک عدم گذر کند؟

اما در پاسخ بوه علول فروکاسوته شودن ارزشهوا،
نیچه بر آن است که خودِ ارزشهوای نشوئتیافتوه از

 -3اقسام نیستانگاری

تفسیر سقراطی-مسیهیِ جهان ،مسبب این واقعوهانود!

 -1-3نیستانگاری منفعل

یکی از واالترین ارزشهایی که چوهبسوا تکیوهگواهی

با «مرگ خدا» و تهی از مضمون شدن آرمانهوا و

بوورای دیگوور آرمووانهووا لهووا موویشووده ،ارزش

ارزش ها ،گویی ورطۀ وهمنواکی از پووچی و نیسوتی

حقیقت طلبی و اراده به حقیقوت بووده اسوت .جهوان

افد پیش روی بشر را فرا گرفته و او را در سرگردانی

خیالبافته ای که مسیهیت آن را تصویر کرده بوود ،در

و حیرتی ناتمام ،درمانده و رها سواخته اسوت .اینوک

هر پدیدهای به دنبال نشانی از رحمت و عظموت

بشر است که تنها و بی هیچ چشومداشوتی از یواوری

الهی می گشت تا ثابت کند جریان امور و نظم جهوان،

آسمانی ،می باید چارهای برای فوردای موبهم خوویش

الهی تقدیر میشود؛ خدایی قادر

بیندیشد و تقدیر رقت بار خویش را دیگرگونه سوازد.

مطلد و دانای همه چیز که از سر حکمت و رحموت

دو راه گامهای او را به خود میخواند که تیملی اندک

به تدبیر اوضاع عالم مشغول است .اما به ناگواه آدموی

در فرجام هرکدام از این دو طرید ضورور

گوزینش

مییابد که:

راه صهیح را به خوبی مینمایاند :یکی اینکه درمانوده

پ

همه به دست قدر

جریان امور دنیا خدایی و الهی نیست؛ بودتر از آن

و منفعل به خاطرة آرمان هوای فروریختوه دل خووش

از دید انسان حتی عاقالنه ،رحیم و یوا منصوفانه هوم

دارد ،و حتی بدتر ،ویرانی آن ها را برنتابد و همچنوان

نیست .می دانیم دنیوایی کوه در آن زنودگی مویکنویم

آنها را پابرجوا و برقورار بفنودارد .از چنوین منظوری،

غیرخدایی ،غیراخالقی ،و «غیرانسانی» است؛ درحالی

فاجعۀ بیمعنایی از آن جهت هسوتی را مبوتال سواخته

که مد های مدیدی آن را بهغلط ،بهدرو  ،بر اسواس

که اساساً سرشت این دنیا با ارزشهای واال سرِ سوتیز

احترام خود یا به عبارتی بور اسواس نیواز خوود آن را

دارد و آنها را میال بالیودن و شوکوفایی نمویدهود.

تعبیر و تفسویر کوردهایوم [ .]...دنیوا آنچوه کوه خیوال

حال که این گونه است و ایون دنیوا آرموان هوای او را

کردهایم نمیارزد .ایون تقریبواً مطموئنتورین حقیقتوی

برنمیتابد ،چاره را در آن مییابود کوه مووطنی دیگور

است که بدگمانی ما سرانیام به دسوت آورده اسوت.

برای تهقد آمال و آرزوهای خویش بیوید؛ سواحتی

این بدگمانی چنوین فلسوفهای هوم بوه بوار موی آورد

که ضمن برخوردار بودن از ظرفیت تهقد ارزشهای

(نیچه2133 ،الس.)121 :

واال ،ضامن حصول سعاد

آدمی نیز باشد .بدین قرار

و اینک این تفسیر بوا ویرانوی خوویش یوک خوأل

تمناهای بلند ،انسان را وادار به خلد دنیوایی مویکنود

ناپیداکرانه از نیستی و پوچی را مقابل دیودگان انسوان

که آنچه را به دنبالش است و در ایون جهوان بورایش

گشوده و او را به مصافی سخت میطلبود؛ جودال بور

دست یافتنی نموی نمایود ،در آن سورای دیگور بتوانود

او چگونه باید روزگوار خوویش

فراچنو آورد؛ جهانی که در طوول تواریخ هرگواه بوه

سر اینکه از این پ

صورتی مقتضای همان عصر جلوه گر شده اسوت :یوا
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«مُثُل» افالطوون ،یوا «آخور » مسویهیت ،یوا «شویء

متعلقاتی را برنمی تابد ،چه اینکه «مخالفت او با ایمان

فی نفسه» کانت و امثالهم .نیچوه خوودِ هموین «وضوع

به سبب آن است کوه معتقود اسوت بوه واسوطۀ ایون

دنیای دیگر» به مثابه جهان حقیقی را ،بوا هور عنووانی

تسالی تخدیرگونه ،مسیهیت [یا بوه طوور کلوی هور

که باشد« ،نیستانگاری» مینامد.

ایمان دیگری] ارادة برخورد با عوامل رنج [و هر شورّ

فرافکنی آرمان ها به منظور ساختن متعلقوی بورای

دیگری] را از بین میبرد» ).(Young, 2006: 106

کوورنش و پرسووتش ،گذشووته از آنکووه حکایووت از

با این حال نیچه به رغم آنکه شدیداً در برابر این

ایون جهوانی دارد ،از آن

جریان جبهه میگیرد ،وجهوی از امتیواز نیوز بورای آن

گرفته اسوت کوه او نمویتوانود «بوه گونوهای

قایل است .او بوه کوارکرد تسوال بخوش و معنادهنودة

بارآور برای خویش ،هودفی ،چرایوی و ایموانی قورار

آموزه های استعالیی -و به تعبیور خوودش «ادعاهوای

دهد» (نیچه .)13 :2131 ،به زعم نیچه ،گوویی انسوان

نادرست کشیشان» -مبنی بر وجود خدایی حاضر کوه

کرده که ارزشهای او هموواره از «فراسوو»یوی

هر لهظه ناظر بر اندیشه و اعمال آدموی اسوت ،از او

به او داده شود ،و انگار به خوود قبوالنوده کوه بودون

کار نیوک طلوب مویکنود و در عووآ او را دوسوت

وجود چنین مرجعیتوی در «بیورون» بورای ارزش هوا،

می دارد و خیرخواهانه می پاید ،اذعان دارد ،و از اینکه

اساساً ارزشی نیز در کار نخواهد بوود .چنوین بواوری

نمی تواند حقایقی بیابد که به اندازة «هموین خطاهوا»،

ریشه در سرسفردگی تام او به اقتداری بیرونی دارد و

«شووفابخش ،تسووکیندهنووده و خیرخواهانووه» باشووند،

هویت او را جز در ارتباط با چنان ساحتی برنمیتابد.

تیسس میخورد (نیچه.)221 :2131 ،

تا آنیوا کوه اگور در مقوام یوک مرجعیوت خدشوه و

به سبب آنکه چنین فوردی سوعاد

«بدبینی»ای مفرط بوه حیوا
صور

عاد

را در دنیوایی

تردیدی اییاد شود ،او را ضرورتاً بوه جسوتوجووی

دیگر می جوید ،شواید نتووان بوهصوراحت او را یوک

جایگزینی دیگر برای آن وامیدارد ،که بهزعوم نیچوه

«نیست انگار» نامید .در این مرحله باور او ایون اسوت

این گونه از بار مسئولیت خویش خالصوی یوافتن« ،از

که جهان آنگونه که هست ،نباید وجود داشته باشود،

اراده ،از هدف گزینی ،از مخاطرة هدفی برای خوویش

و آنگونه که باید باشد ،وجوود نودارد (نیچوه:2131 ،

قرار دادن» (نیچه )11 :2131 ،پرهیز نمودن« ،نشانه ای

 .)111از این رو نیچه این نوع نیستانگاری را که بور

از کمبود نیروی آدمی تواند بود ...یوک هویچ انگواری

اسوواس آن بوورای گریووز از ایوون جهووانِ صوویرور ِ

[نیست انگاری] منفعل و کارپذیر ،نشانه ای از ناتوانی»

هراکلیتوسی ،ساحتی از ثبا

و جاودانگی وضع شده

(نیچه)13 :2131 ،؛ «همچون افت و پسورفت قودر

تووا رؤیووای آدمووی در نیوول بووه سووعاد

همچنووان

روح» (نیچووه .)13 :2131 ،جووانمایووۀ چنووین اعتقوواد

دست یافتنی بماند ،نیستانگاری ناق

راسخی به ارزش های آن سویی ،چیوزی جوز نفوی و

میخواند .یوک موؤمن بوه چنوین دنیوایی ،گرچوه بوه

انکار زندگانی این جهانی نیست؛ چراکه باور به دنیای

«چیوووزی» بووواور دارد و هموووه چیوووز را «نیسوووت»

«راستینی» را میپرورد که به زعم نیچه «خطرناکترین

«نمی انگارد» ،اما به زعم نیچه او دانسوته یوا نادانسوته

بووده اسوت»

یک «نیست انگار» است؛ چه اینکه به چیزی باور دارد

تالش تاکنونیِ ما از بورای قتول حیوا

(نیچووه .)193 :2131 ،نیچووه اساسواً ایمووان بووه چنووین

 ،و ناخودآگواه

که آن را هیچ بهرهای از واقعیت و حقیقت «نیست».
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نیست انگاری از جهتی دیگر نیز در کمین این نوع

جامهای غربی به تن کرد و نسخهای بهروزتور عرضوه

رویکرد به زندگی است ،و آن ،زمانی که باور به خودا

نمووود .از منظوور شوووپنهاور ،تنهووا راه رهووایی از ایوون

یا یک نظم اساساً اخالقی ،یا به عبارتی هر «مرجعیت

دهشت و رنج ،فرار از این ذا

و فلوج کوردن «اراده»

بیرونی» ،غیر قابل دفاع میگردد و در بنیان این باورها

اسووت؛ یعنووی «نخواسووتن» ،یووا بووه تعبیوور نیچووه «نههه

خدشهای جدی اییاد میشود .در شرایطی اینچنینوی

خواستن» .این نگره از آن جهت که توصویۀ اکیود بور

و هستی به مثابه

اعراآ و کناره گیری از زندگی و چشوم پوشویدن از

اعتقاد به بیهدفی و بیمعنایی حیا

احساسی است کوه از جنبوۀ روانشوناختی ضورور

همۀ مواهب هستی دارد ،در چشم نیچه حتی تهمول

می یابد ،نه از آن جهت که اشتیاق به زندگی کمتور از

ناکردنیتر از صوور

قبل شده است ،بول بوه آن سوبب کوه تفسویری فورو

است؛ چه اینکه در دیدگاه نخست دسوتکوم اراده و

ریخته که تنها تفسیرِ معنابخشِ ممکن تلقی می شد ،و

خواست بشر پاس داشته میشود .به زعم نیچه اگرچه

چنین می نماید که نه معنایی در کنه وجوود

اراده در دیدگاه اول با حوالت به متعلَّقی سواختگی و

از آن پ

نهفته است و نه غایتی در دل پدیدهها:

پیشوین نیسوتانگواری منفعول

دروغین از حیّز انتفاع ساقط مویگوردد -از آن جهوت

آن زمانی که ما باید تقاص دو هزار سال مسویهی

کووه او هوویچ بهوورهای از وجووود بوورای متعلَّوود چنووین

بوودهیم فوورا رسوویده اسووت؛ داریووم

باورهایی قایل نیست -لیکن به جهت پوذیرش اصول

گرانیگاهی (مرکز ثقلی) را کوه بوه موا امکوان زیسوتن

آن ،این دیدگاه هنوز برتر است از دیدگاهی که فرمان

موویداد ،از دسووت موویدهوویم؛ بوورای موودتی گمگشووته

بووه ذبووح اراده موویدهوود و اساسوواً «اراده نکووردن» را

می شویم .بهناگهان در ارزش گذاری های متضواد فورو

می آموزد ،که در نگواه او «نیسهتی را خواسوتن بورای

می افتیم ...اکنون همه چیز سراسر درو است (نیچوه،

انسان خوشتر است از نهه خواسوتن» (نیچوه:2133 ،

.)11 :2131

 211و  )123و اساساً همین نیستانگواریِ بوه سوبک

مانوودن را پوو

اما نیست انگاری منفعل را هنوز هم صورتی دیگر

شوپنهاور است که الهامبخش نیچه در شکل دادن بوه

هست؛ و آن باور به این است که چون جهان تکرری

آموزة کلیدی «نیستانگاری فعال» موی گوردد ،و او را

عبث از زیستنها و مردنهای بیپایان است ،بودن در

وامیدارد که به جهت دغدغههوایش بودیلی تمامواً در

چنین دنیای بی ارزش و بی معنایی ،اموری نوامعقول و

نقطه مقابل نیست انگاری منفعول شووپنهاور بوه بشور

آنگونوه کوه سویلنوس حکویم

عرضه بدارد .شوپنهاور بورای نیچوه «پاسوکال مودرن

می آموخت ،بهتر این بود که آدمی اساساً به ایون دنیوا

است ،با ارزش داوری های پاسکالی منهای مسویهیت.

نمی آمد؛ اما حال که آمده است ،بهترین راه رهوایی از

[...که] برای یک "آری" جدید [به زندگی] به انودازة

این دیار فنا و رنج ،دل نبستن ،و زودتر بار خویش از

کافی نیرومند نبود» (نیچوه )191 :2131 ،و بوه هموین

آن برگرفتن و آن را ترک گفتن است؛ رویکوردی کوه

سبب است که پ

از چندی بساط اندیشۀ خویش را

مصداق تام و تمام خویش را در اعراآ تمامعیوار از

از زیر سایۀ شوپنهاور جمع میکنود ،و راهوی غیور از

زندگی به سبک بوداییگری یافته است؛ اندیشهای کوه

راه او در پیش میگیرد.

فاقد توجیه است .پ

در اروپای قرن نوزده و در هیئوت فلسوفۀ شووپنهاور
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 -2-3نیست انگاری فعها ،،یها «بهازارزش گهااری

ممدوح میشود کوه نتوایج برآموده از نیسوتانگواری
ناق

ارزشها»

نیز بهشد

نفی و انکار گردد و جهان دیگوری

از مرگ خدا

که برای پر کوردن خوأل بویمعنوایی و عودم حصوول

رخ نموده است ،نیچه بیآنکه حتی نظری هوم بوه راه

سعاد

در این جهان وضع شده بود ،به کناری نهواده

نخست بیفکند ،گام در راه دیگر می نهد و دیگوران را

شود .پی بردن به اینکوه آنچوه حقیقوت لهوا شوده

نیز به آن فرا میخواند؛ و بسا صواب در آن باشد کوه

است ،خود ناحقیقت و افسانه اسوت و آنچوه تصوور

اساساً پیدایی «دو»راهی را از نیچه بدانیم! باز هم نیچه

می شده واقعیت است ،دروغی بیش نیست .به عبارتی

است که در آوردگاهی سرنوشت ساز بوه یواری بشور

همان گونه که نیستانگاری ناق

مهصوول گونوهای

می شتابد و راهی فراروی او میگشاید که بوه عووآ

بدبینی است ،نیستانگاری کامل حاصل یوک بودبینی

سقوطی غم بار به اعمواق تاریوک دره هوای کورنش و

مضاعس خواهد بود؛ بدبینی به نتوایج بدبینانوهای کوه

انفعال ،تا اوج قله هوای کونشمنودی و ارزش آفرینوی

برآمده از مقدما

اسوت ،کوه

اعتال مییابد .در کنار راهی کوه چنوین شوتابان بوه آن

آن هم وضع جهان دیگری تهت لوای جهان حقیقی و

شوویب دهشووتناک سوورازیر اسووت ،سوواخت گووذری

اصیل میباشد .در نگاه یک نیسوتانگوار متوااخالقی،

این چنین رو به فراز بیشک شاهکاری شگرف است؛

هرچند ارزشها فروکاهیدهانود و جهوان بویهودف و

راهی به «فراسوی نیک و بد» ،بوه «بوازارزش گوذاری

زندگی بیمعناست ،جهان دیگری هم در کوار نیسوت

ارزشها» ،راهی به «ابرانسان».

تا بسوتر بالنودگی ارزشهوای واال و هودف جهوان و

بر سر دوراهی حیر انگیزی که پ

نیسوتانگواری نواق

بهواقع نیچه نیز به واقعیوت تلوخ مورگ خودا پوی

معنای زندگی باشد .انسان نیوز میووّز آن را نخواهود

می برد و بر تهوی از ارزش شودن ارزشهوا بوه مثابوه

داشوت کوه بووا فرافکنوی آمووال و آرزوهوای خووویش،

سهمگین این واقعه هوشیار مویگوردد ،و بسوا

جهانی در فراسو بهمثابه خاستگاه آن آرمانها بیافریند.

پیش و بیش از همه نیز آن را در مییابد و خطر آن را

را یافته است که

تبعا

یک نیستانگار رادیکال این بصیر

ح

می کند .نیچه نیز معناباختگی و مغاکی هستی را

ما کمترین حقی نداریم تا برای چیزها «فراسو»یوی یوا

پ

از این ماجرا نیک درک میکند و تا این مقطع بوا

«فینفسه»ای وضع کنیم؛ آن هم با اوصافی خدایی یوا

دیگر نیست انگاران همداسوتان اسوت ،اموا علویرغوم

به عنوان تیسوم ارزش هوای اخالقوی (نیچوه:2131 ،

همدلی با مقدما

آنها ،تسلیم نتایج ایشان نمیشوود

.)11

و راهی درست در مقابل آنان در پیش میگیرد؛ راهی

نیچووه در پووی آن اسووت کووه چشووم آدمیووان را بوور

که نهتنهوا بوه نفوی ایون جهوان و رویگردانوی از آن

پیاموودهای سووهمگین موورگ خوودا بگشوواید و بوور

نمیانیامد ،بلکه اتفاقاً به نهووی سرسوختانه سوودای

نیست انگاری برآمده از آن چیره گردد؛ بر آن شرایطی

تییید مهض آن را با همۀ کمبودها و کاستی هایش در

که تهدیدی بر حیوا

آدموی اسوت و آزادی او را در

سر می پرورد .گفتیم که در نگرة نیچه نیسوتانگواری

غلبه بر خویشتن مخدوش کرده اسوت .راه آن را نیوز

طردشده و

چشم فروبستن سوادهلوحانوه بور ایون واقعیوت شووم

مذموم است .نیست انگواری بورای او آن گواه کامول و

نمی داند ،که چنین خودفریبیای از هر صاحب فکری

متافیزیکی ،به مثابه نیستانگاری ای ناق
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بعید مینماید .البته یادآوری ایون نکتوه نیوز ضوروری

سر دارد ،دعوتی تمامعیار برای دگرگونی و واژگوونی

است که نیچه فقط مدعی توصیف نیستانگواری بوه

ارزشهای مینوس و عواد هوای مرسووم اسوت ،بوه

مثابووه واقعووهای اسووت کووه رخ داده ،نووه اینکووه بوودان

اینکه «بایود اوزان هموه چیوز را از نوو تعیوین کورد».

فرابخواند! او در پی علتیابی انهطاط دوران خوویش

(نیچه 2133 ،الس)112 :؛ طرحی که به سوان روحوی

اسووت؛ انهطوواطی کووه نشووانۀ آن سووترونی ارزشهووا،

کلی در تمامی آثوارش از زایوش توا اراده خودنموایی

بدبینی ،دلمردگی ،و پوچ شمردن هموه چیوز و انکوار

میکند .البته این طرح جز با نظر به دو اصل نواممکن

از این توصیس،

مینماید؛ نخست آنکه نوهتنهوا «ارزشهوا» کوه شویوة

رسالت خویش را به مثابه اندیشمندی بایسته در ایون

«ارزشگذاریها»ی تاکنونی نیز بایود طورد و منسووخ

می بیند که گذشوته از هوشویار سواختن و هراسواندن

شوند .دیگر آن که این امر ،کاری است «ابرانسوانی» و

انسان مدرن از این بهران ،چارهای نیز بر آن بیندیشد،

ازاینرو «سفیدهدمانی» را میماند کوه هنووز برندمیوده

درواقع عشد مفرط نیچه به انسان مانع از آن میشوود

است (نیچه .)11 :2132 ،البته نیچه در بیان ایون ایوده

که او را در این کابوس تنها گوذارد .راهکوار او بورای

«عبار

"ارزشها" را به گونهای به کار مویبورد کوه

برون رفت از این بهوران نوه فورار و انکوار آن ،و نوه

تاکنون برای ما مینوس بوده است؛ درواقع بوا در نظور

حقیقت و زندگانی است .البته او پ

منفعالنه تن به تبعا

آن سفردن است .نیچه راه چاره

گرفتن آنچه توسط فیلسوفان و دیگوران بورای مود

را ،و بسوووا تنهوووا راه را ،در رویوووارویی جووودی بوووا

طوالنی از آن اراده میشده اسوت .بنوابراین ایون واژه

نیست انگاری و برخورد ریشوهای بوا آن موی دانود ،و

کاربردی توصیفی دارد و نباید چنین پنداشت که ایون

برخورد ریشوه ای بوا نیسوتانگواری یعنوی پوذیرفتن

بهکارگیری مؤید اهمیت و ارزش هر آن چیزی باشود

مهض و قبول بی قید و شرط آن ،که آن هم «مسوتلزم

که مد ها چنین برتریای به آنها اطالق شده است»

دور ریختن همۀ راحتطلبیهای فکری و رویوارویی

)« . (Shacht, 2001: 347باز ارزشگذاری ارزشهوا»

شیاعانه بوا واقعیوت ایون دنیوا ،و قودم گذاشوتن در

جامهای است که نیچه بر قامت ابرانسان دوخته است؛

راه های تازه و تن به خطر دادن ،و آمادگی رویوارویی

لیکن بر دیگران نیز فرآ است کوه هریوک فراخوور

با یافته های ناگهانی و پیش بینینشده است» (حقیقوی،

توان و بایستگی خود در این راه گوام بردارنود و ایون

 .)211 :2131تنها راه ،قبول ایون واقعیوت اسوت کوه

رسالت عظیم را در حد خود فعلیت بخشند .به همین

خدا مرده است و آدمی مویبایود بوهناچوار بوا چهورة

سبب است که خود او نخستین گام را در ایون مسویر

دهشتناک جهانی بی خدا و بنابراین عواری از ارزش و

برمیدارد و آغازین خشتهای بنایی را بنیان موینهود

معنا مواجه شود؛ اما در عین حال بیمعنایی هسوتی را

که امیود آن دارد پیوامبری کوه مبعووث کورده ،یعنوی

و نیروی خالقۀ خود ،نهتنهوا

ابرانسوان ،آن را توا نهایوت توداوم بخشود .ایونگونوه

و تاریخ خود ،که ویرانههای تهی هستی را نیوز

می آموزد که چگونه انتظاری درخوور ابرانسوان توانود

برنتابد ،و به مدد قدر
حیا

سرشار از معنای خویش نماید.

بود .اساساً در قاموس او رسوالت فیلسووف جوز ایون

طوورح درخشووانی کووه نیچووه بوورای رویووارویی بووا

نمی تواند باشد .فیلسووف بورای او نوه آن اسوت کوه

پر از بیم و هراس این میهموان ناخوانوده در

ژرفای عالم را در پی گشودن راز سر به مهری بکواود

سوغا

نیستانگاری؛ خاستگاه ،اقسام و پیامدهای آن از منظر نیچه 229/

و به خیال خود در طلوب حقیقوت برآیود ،کوه اصوالً

اینِ آنها را بی معنا و ناصواب میپندارد؛ چه اینکه به

حقیقتی و فینفسهای در کار نیست ،بول فیلسووف آن

زعووم او پ و

از موورگ خوودا ،برقوورار بووودن میووراث

کسی است که خود حقیقت را «میآفریند» و ارزشها

خداوندی دیگر مهلی از اعوراب نودارد و گریوزی از

و آرمانها را «خلد مویکنود» .اندیشومندی چوون او،

این نیست که میراث او نیز همراه با او به خاک سفرده

چون نمیتواند آنچه را که نیاز دارد بیابد ،الجرم خود

شووود .درواقووع تقووالی او بوورای برافکنوودن بنووای

دست در کار آفرینش و جعل آن مویگوردد ،و حتوی

ارزش های دیرین به سبب آن اسوت کوه مویخواهود

از

آنچه را خود در حال فرو افتادن است ،زودتور ویوران

هزاران سال خطا و ابهام انسان ،اینک فرصت نصویب

کند« :برادران؛ آیا من سنگدلم؟ باری ،مون مویگوویم:

او گشته که قافلۀ بشریت را به دوگانوۀ «آری» و «نوه»

هر آنچه را افتوادنی اسوت مویبایود بیشوتر زور داد!»

رهنمون گردد .او «نه» را می آموزد ،در برابر هر آنچوه

(نیچه2133 ،ب)111 :

پیمودن این راه را خوشبختیای می دانود کوه پو

که فرجامش نواتوانی و ضوعس اسوت؛ «نوه مقودس»

هرگز از خود بهدرستی پرسیده اید که برپوا کوردن

(نیچوووه 2133 ،ب )13 :در برابووور نیروهوووایی کوووه

هر آرمان بر روی زمین چه هزینههوایی دارد؟ [بورای

و تکیدن تن نیسوت و در

این کار] چه مایه واقعیت میبایود بدفهمیوده و بودنام

بنیوواد آنهووا نیروهووای واکنشووی و انفعووالی را کووه

شود؟ چه مایه دور میباید تقودس یابود؟ چوه مایوه

نشئتیافته از ارادهای منفی است ،بهوضوح تشوخی

وجدان می باید پریشان شود و چه مایه «خدا» هر بوار

میدهد ،و «آری» را میآموزد در پاسخ بوه هور آنچوه

قربان شود؟ برای برپا داشوتن هور مهوراب محرابهی

و چیرگووی موویگووردد .اساسواً

دیگر را ویران مهیبایهد کهرد :ایون اسوت قوانون!-

خارقالعادگی طرح او به جمع میان اضداد اسوت؛ بوه

موردی را به من نشان دهید که جز این باشود (نیچوه،

هم آغوشی ویرانگری و بازسازی ،بوه آشوتی انکوار و

.)212 :2133

کارکردشان جز انکار حیا

سووبب افزونووی قوودر

اثبووا  .البتووه همزیسووتی متنوواقضهووا پوویشانگووارهای

اما او اصالً نمی خواهد پلۀ «نیستی» ،واپسوین پلوۀ

تشریفاتی و تزئینی نیز نیست ،بل رابطهای الزام آور را

نردبان اندیشهاش باشد .او یقیناً تا بودینیا نیاموده کوه

میماند که حتی شاید تشوبیه آنهوا بوه دو روی یوک

وقفه ای میان «دو» نیستی باشد« :آنچه» که نفی کورده،

سکه چنودان هوم ناصوواب نباشود .گرچوه بوه یقوین

و «چیزی» که برای گفوتن «نودارد»! از اینیوا بوه بعود

اصالت از آن آفرینش و اییاد است ،در مقوام تهقود،

فصل آفرینشگری او آغاز میشوود« .چنوین هودفی را

طرح افکندن آنچه مطلوب اسوت جوز بوه تخریوب و

جانهایی از گونههای دیگر میبایند؛ جوانهوایی جوز

نفی آنچوه موجوود اسوت و برشومردن کاسوتی هوا و

آنها که در روزگار کنونی به چشم می آینود» (نیچوه،

نابسووندگیهووای آن ،نوواممکن مووینمایوود .نیووز طوورد

)211 :2133؛ جان هایی که آن چنوان در نیرومنودی و

و مهاسون

اعووتال اوج یافتووه باشووند کووه «هوودفهووای پیشووین

سنت های مرسوم جز با نمایاندن امتیازا
آرمانهای نوین ،فاقد توجیه است.

("معتقدا " و مهکما

ایمانی) دیگر برازنوده و بور

نیچووه اگوور هووم بووه جنووو ارزشهووای اسووتعالیی

اندازة قامت [ایشوان] نباشود» (نیچوه .)13 :2131 ،در

می رود ،به جهت آن است که استقرار و تداوم بیش از

این مقطع نیچه بوا بوه صوهنه آوردن ابرانسهان تموام
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چشمهایی را که نگران به ویرانوههوای بوهجامانوده از

بیافریند« :همانا که آدمیان نیک و بدشان را همه ،خود

ساختارشکنی او دوخته شده ،به جایگزینوی شایسوته

به خویشتن داده اند؛ همانا که آن را نستاندهانود؛ آن را

و قابل اطمینان برای آرموان هوای فروریختوه بشوار

نیافتهاند ،و چون ندایی آسمانی بر ایشان فرود نیاموده

میدهد« :ابرانسان» بدیل زمینی خدای آسومانی اسوت

است» (نیچه 2133 ،ب )12 :و صد البته کوه از میانوۀ

از مرگ خدا بارِ بر زموین مانودة او را

طیس رنگارنو آدمی تنها کسی را چنین شایستگیای

در معنابخشی به زندگی بر دوش گیرد و هسوتی را از

خواهوود بووود کووه خووود را بشناسوود ،توانمنوودیهووا و

بی معناییِ سوهمناکی کوه در آن گرفتوار آموده رهوایی

نیازمندی های خود را نیز ،و خویشتن را دوست بدارد

بخشد؛ آن هم با ارزشآفرینی .کار ابرانسان هم ارزش

و از نادیده گرفتن خویش بفرهیزد؛ کسوی کوه بدانود

آفرینی است ،اما نه به سیاق گذشته ،بول بوه شویوهای

بدون «مطلد«ها هم از پ

زیستن برموی آیود .چنوین

بدیع که فقط از او برمیآید تا این بواور امیدوارانوه را

کسی است که آفریدن می داند« :هیچ کس نمهی دانهد

که «جهان ممکون اسوت بسوی بویش از آنچوه گموان

نیک و بد چیست ،مگر آفریننده! و او آن کسی اسوت

داشتیم ارزشمند باشد» (نیچه )19 :2131 ،جایگوزین

که برای انسان غایت میآفریند و به زموین معنوای آن

نگاه بدبینانۀ «دنیا ارزشی را که به آن نسبت میدادیم،

را موویبخشوود و آینوودهاش را :چنووین کسووی نخسووت

ندارد» (همان) نماید .او به اعیاز «بواز ارزش گوذاری

آفرینندۀ آن است که چیزی نیک است یا بد» (نیچوه،

ارزشها» ،هم «ارزشها»ی میلوف و هوم شویوههوای

2133ب .)121 :او به جای «تو -باید»های مکرر ایون

مرسوم «ارزشگذاری» را باژگونه میسازد.

و آن (نیچه2133 ،ب« ،)13 :بواری ،مون آن را چنوین

که آمده تا پ

ابرانسان هبوط میکند تا آدمی را بیاموزد که بایود

می خواسوتم! مون آن را چنوین موی خوواهم!» (نیچوه،

چشم از آسمان برگیرد و دیده بور زموین پویش پوای

2133ب )129 :مینشاند ،و ایون یعنوی «اراده»؛ یعنوی

خود بودوزد؛ کوه از خودایی مورده نموی تووان خلود

ارادة خووویش را میوودان دادن و آن را بوور «اموور» هوور

ارزشهایی پویا را چشم داشت .گذشته از آن ،باور به

مرجعیت بیرونی سروری دادن؛ یعنی توجوه دادن بوه

و الیتغیر ،حتی اگر زنده هم

مهوریت اساسی اراده در فرایند آفریدن ،و بسا آن دو

باشد ،جز نفی جهان متغیری که زیستگاه آدمی اسوت

را یکی پنداشتن ،که «خواستن همانا آفریودن اسوت».

و ذبح آن به پای شکوه قصر آسمانی خداوند ،ثموری

(نیچه2133 ،ب )111 :و آفریدن یعنی که خود باید و

دیگر نخواهد داشت .گوامی باژگونوه بایود برداشوت؛

نباید خویش را رقوم زدن ،خوود قوانون خویشوتن را

یعنی به عوآ آن ،باید منکر جهان ثابتی گردیود کوه

نگاشتن و آن را مهترم داشتن .حتی اگور خوود از آن

خاستگاه ارزشهای فینفسه اسوت و از درِ تکوریم و

تخطی نماید ،خود را به دادگاه فراخوانودن ،و بواز بوا

خدایی نادیدنی ،بی نق

تهسین جهان صیرور

حاضر درآمد؛ چرا که تغییور،

اِعمال قدر

خویش ،خود را کیفر نمودن:

سبب آفریدن است .باید عنوان ارزشگوذاریهوا را از

با این احساس غرور کوه آن قوانونی را کوه خوود

کس آنچه آن را هیچ شباهت و سونخیتی بوا سرشوت

ساخته است ،گرامی میدارد ...با کیفر خودخواسته در

آدمی نیست ،به در آورد و به دست خود او سوفرد توا

برابر خطای خوود بوازمی ایسوتد[ ...بوا] ایون اندیشوۀ

خوود ،فراخوور حوال خوویش ،بورای خوویش ارزش

بنیادین [که]« :مون تنهوا در برابور قوانونی سور فورود
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می آورم که خود جزئیوا

و کلیواتش را ارائوه کورده

باشم» (نیچه.)239 :2132 ،

حیا » است .اساساً همین غایت واالی آریگویی بوه
حیووا

اسووت کووه بووازارزشگووذاری ارزشهووا را

«او تمثووال شووکوهمندانهتوورین خودپسووندیِ روح

برمی انگیزد و اییاب میکند .به دیگر سوخن ،گرچوه

آفرینشگر است؛ مصداق آنچه زرتشت از آن به مثابوه

ارزیابی دوبارة هموۀ ارزشهوا جایگواهی بو

واال و

"انسوان دیونوسیوسوی" یواد مویکنود» (Sedgwick,

رفیع در سلسلۀ مفواهیم مهبووب نیچوه دارد ،ادعوای

).2009: p. 111

اینکه همۀ این شرافت و احتورام مرهوون تهقود امور

ارزش هایی که ابرانسان می آفریند ،به رنوو خوودِ

دیگری است و بنابراین خودِ باز ارزش گذاری شوینی

اوست :زمینی ،سرشار ،پرتوان ،واالتبارانه ،پویا ،بارور

لغیره دارد ،ادعای گزافی نیست! این امور مهوم آنگواه

و ...هر آنچه که بایسوتۀ ابرانسوان اسوت؛ ارزشهوایی

درخور قدر و ارج اسوت کوه مقدموهای باشود بورای

تبوودیلِ سرشووت یافتووه و از چنبوورة ویرانوویخووواهی

«آری گفووتن بووه زنوودگی»؛ ورنووه ارزشهووا را دوبوواره

رهاشده؛ آرمان هایی در نقطۀ مقابل هنیارهای مرسوم

ارزیابی نمودن ،اگر به این مقصود نباشد ،به چوه کوار

و در تضاد با ارزشهای فرومایگان؛ یعنوی «فراسووی

میآید؟! «عشد به سرنوشت» 2و «تییید زندگی» آموزة

نیک و بدِ» ایشان .هر آنچه تاکنون خوار داشته شوده،

کلیدی دیگری در منظومۀ مفاهیم نیچوه اسوت کوه از

او مهترم می دارد و هر آنچه را گرامی و عزیوز بووده،

دل «نیست انگاری فعال» او زاده می شوود ،و بوه مودد

بنیان میکَند« .آری گفتن و اعتماد به هر آنچه تواکنون

«ارادة قدر » 1،در هیئت «بازگشت جاودانوۀ هموان»

1

ممنوع ،خوار و ملعون بوده» (نیچه ،)11 :2132 ،تبلور

تیسم تمامعیار خویش را مییابد.

ارزیابیِ دوبارة او از همۀ ارزشهاست .در ایون راه ،و

با همۀ این احوال باید به این نکته توجه شود کوه

به اعتبار ارادة سرشار او «هر وسیلهای کارآمد است و

چون این ایدهای بدیع و بیسابقه است ،نبایود انتظوار

هرچه پیش آید ،خووش آیود :بواالتر از هموه جنوو»

داشت که در هموان اوان موورد اقبوال و وثووق واقوع

(نیچه )21 :2131 ،کوه اساسواً ارزیوابی دوبوارة هموۀ

گردد ،و طبیعی است که اینگونه به مصاف سنتهای

ارزش ها اعالن جنگی است تمامعیار علیه «بوتهوای

ریشووهدار رفووتن و لوووح ارزشهووای کهوون را درهووم

جاودانووه» (نیچووه .)23 :2131 ،افسووانههووایی کووه بووا

شکستن به مذاق اکثریت که قرنها به آن ساختارها و

حقیقتنمایی خود در گوذر تواریخ هور بوار جاموهای

هنیارها خو کردهانود و بور مبنوای آنهوا سواز وکوار

فلسوفه،

و معاش خویش را سامان دادهاند خوش نیایود

متلوّن بر تن کردهاند ،گاه جاموهای از جون

حیا

گوواه الهیووا  ،گوواه اخووالق و اینووک علووم! دیگوور از

و مقاومتهایی را از سوی آنان برانگیزد .واکنشهوای

نمی آیود و دیگور

ایشووان بووه تعبیوور نیچووه برآمووده از نوووعی «تواضووع و

فرمان نمی دهند؛ بل بورای دربرگورفتن

فروتنی احمقانه» است که اگر کسی گرفتار آن شوود،

هستی با همۀ کاستی هوا و نابسوندگی هوایش آغووش

برای همیشه از شناخت و آگاهی بیبهره خواهد ماند.

میگشایند .از هموینهوا و بوه یمون ایونهاسوت کوه

آنان همان گونه که از زرتشت بیزارند و او را «راهزن»

ارزش های جدید رایهۀ انکار نف
به ترک حیا

مقصود اصلی نیچه از طرح این آمووزة جنیوالانگیوز
مهقد میشود و آن «تییید زندگی» و «آری گفوتن بوه

1. amor fati
2. will to power
3. the eternal recurrence of the same
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می نامند ،از نیچه نیز بیزارند و او را ویرانگر فرهنوو

است ،نمایان گردند .ایون ادعوا در ربوط و نسوبت بوا

مینامند؛ چه اینکه ایشان را گمان بور ایون اسوت کوه

دیگر آموزههای او توجیهپذیر مینماید.

پیروی آدمی از خویش و قانون گوذاری انسوان بورای

پیش از این گفتیم که اگر بتوان امری را بوه مثابوه

خود ،تنها یک معنوا مویتوانود داشوته باشود ،آن هوم

غایتی اصویل بورای نیچوه بوه حسواب آورد ،آن امور

هوا پرستی و عیاشی و ولنگاری است .به دیگر سخن،

بیتردید تهقد «ابرانسان» است و بو ! او بوه هموین

اینان نفی رسوم اخالقی را صرفاً با انگیزههای خوالف

سبب تاریخ را به سان فرایندی ارزیوابی مویکنود کوه

اخالق ممکن و یکی موی پندارنود؛ یعنوی در دوگانوۀ

مترصد فعلیت بخشیدن به نوع برتری از انسان و بسوا

«واپسین انسان» و «ابرانسان» ،تنها نخستین را می بینند

ابرانسان است؛ فرایندی که الجرم طوی آن انسوان بوه

و هنوز نه تصوری از «ابرانسان» دارند ،و نه درکوی از

چیزی بیش از انسان تهول میپذیرد و عصور کنوونی

اینکه آدمی میتوانود بوه شویوهای غیور از اطاعوت از

دورانی است که ناگزیر از تهمل پیامدهای این واقعوه

اجبارهای بیرونی ،از ولنگاری بفرهیزد؛ حوال آنکوه او

است؛ چه اینکه شکل گرفتن چنوین تهوول عظیموی،

صرفاً بنای آن دارد تا با معرفوی ایودههوای نووین ،آن

بدون شک سلسلهای از رخدادها را به همراه خواهود

آرمانها را جایگزین هنیارهای کهنه نماید ،نه آنکوه

داشت که وقوع هرکدام از آنها بوه منزلوۀ فروریوزش

اخالق را به طور کلی از اعتبوار سواقط کنود .درواقوع

بخش مهمی از میراث فکری -فرهنگی تاکنونیِ بشور

مقصود نیچه «از بیان این اخالق تازه بهوضوح چیزی

است .مکرر گفتیم که اصولیتورین رسوالت ابرانسوان

کامالً مغایر با زندگی فار از اخالق است» (Jaspers:

ویرانووی ارزشهووا و هنیارهووای کهوون ،و درعوووآ

)111؛ لیکن آنها تنها ویرانی ارزشها را مینگرنود و

بنیووانگووذاری ارزشهووا و هنیارهووایی تووازه اسووت.

از درک آفرینش ارزشهای جدید ناتوانانود .آنوان را

ایده های کهنه باید فرو ریزنود توا جوا بورای اسوتقرار

توان کاویدن افدهایی کوه در «فراسووی نیوک و بود»

آرمان های جدید بواز شوود ،و نیسوتانگواری اتفواق

است ،نیست .البته همۀ این دشمنیهوا و مقاوموتهوا

ناگزیری است که طی این فرایند ،رخ مینمایود .ایون

عالوه بر آنکه اقتضای آفرینشگری است ،ابتالئواتی را

بار نیز دنیای مسیهیت و اروپاست کوه پوذیرای ایون

میانیامد و آفریننوده

انقالب خواهد بود؛ چنانکه جغرافیای مرگ خدا نیوز

میماند که به تقویت بنیۀ حیا
را نیز سخت بار میآورد.

بود .اساساً به همان دلیل است که اروپا ناگزیر از ایون
تیربه خواهد بود؛ چوه اینکوه فوروریختن ایموان بوه

 -4نیستانگاری به مثابه دورۀ گاار

ارزشها و اخالق مسویهی ،بوه مثابوه پیامود مسوتقیم

با توجه بوه آنچوه تواکنون در بواب موضوع نیچوه

مرگ خداست که انسوان را بوا خطور نیسوتانگواری

دربارة نیستانگاری گفته شد ،باید بر این نکته تیکیود

مواجه میکند« ،اما نه از آن رو که ارزشهوای ممکون

گردد که نیستانگاری از منظر او صورفاً یوک مرحلوۀ

دیگری وجود نودارد ،بول از آنرو کوه دسوتکوم در

گذار است؛ دورانی که باید تهقد یابود و طوی شوود،

غرب ،بیشتر مردم ارزش های دیگوری نمویشناسوند»

تا آن «افد های تازه»ای کوه نیچوه چشوم در راهشوان

(کاپلستون .)139 :2131 ،زرتشت ،سیر این فراینود را
تهووت عنوووان «سووه دگردیسووی» بیووان موویکنوود.
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دگردیسی هایی کوه اگرچوه عوارآ «جوان» ()Geist

و تصریح می کند ریشه هوای ایون زوال را در ژرفوای

می گردد ،واقع آن است که در این میال «"جوان" بوه

تمدن غرب و نخست در آموزههای فلسفی سقراط و

کل بشریت ،به بلندترین آرموانهوای او ،اشواره دارد»

افالطون و سف

اساسویتورین انگوارههوای مسویهی

(روزن )291 :2133 ،و تطوراتی را از سر می گذرانود

یافته و ردّ آن را پی گرفته تا بودین بواور رسویده کوه

بشوری را نماینودگی

بشر دو قرن آینده ،ناگزیر از مواجههای دردناک بوا آن

می کنند .البته فروریزش ارزش های کهون ،بوی درنوو

خواهد بود .ازاین رو به سان طبیبی بایسته راه چارهای

جایگزینی هنیارهای تازه را در پی نخواهد داشوت.

برای گذر از آن میاندیشد و بر آن میشوود کوه بایود

«لوحهای نو» هنوز نیمنگاشوتهانود .دورهای از فتور ،

تمام انگواره هوای دیورین را برانوداخت توا بتووان بور

بی قوانونی و هورج و مورج در راه اسوت «کوه بیشوتر

ویرانه های آن طرح عظیمی از ارزشهایی دیگرگونوه

که هر کودام دوره ای از حیوا

"میانۀ" خیر و شرّ است ،تا "فراسوی" خیور و شورّ...

بنا کرد که نه تنها سودای نفوی حیوا

دورة گذار ،بدین معنا ،دورهای از نیستانگاری است»

ندارند ،که کامالً در راستای تییید زنودگی و پوذیرش

(روزن .)213 :2133 ،با همۀ این احووال ،ایون دوران

هستی این جهانی انسان به مثابوه تنهوا حیوا

ممکون

با تمام فراز و نشیبهایش با همۀ بویم و هراسوی کوه

اویند .نیچه بدین منظور ایدة انقالبی «بازارزشگذاری

نسبت به جای خالی ارزشهای از اعتبار ساقط شوده،

همۀ ارزشها» را طورح موی کنود و بورای تهقود آن،

شکل گرفتوه ،دورانوی مانودگار و همیشوگی نیسوت:

پیامبری به نام «ابرانسان» برمی گزیند تا تهی زنودگانیِ

«اکنون که اصول و خاسوتگاه کهنوه و نوخنموای ایون

معناباخته پ

از مرگ خدا را معنایی دوباره بخشد و

ارزش ها در شرف آشکاری است ،به نظر میآیود کوه

جامعۀ بشری را به زیستنی سرشار و پویا و توانمند و

عووالم ارزش از دسووت داده و "از معنووا تهووی" شووده

خالق رهنمون گردد.

و انکوار نفو

باشد -اما این تنها یک مرحلۀ انتقالی اسوت» (نیچوه،
 )13 :2131کووه بوورای ورود بووه عصوور حاکمیووت
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