
 
 
 
 

 ي نیچهنظري به الهیات مجازي در فلسفه
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 چکیده 
هاي نوین باید ش ارزشآفریني هآزاد براي رسیدن به مرحل ازنظر نیچه، روان

کند. اما در راه نیل به ها عبور هاي فرادهش و نقد این ارزشحمل ارزش از دو گام
 نهیِ ان آزاد هنوز در چارچوب ارزشسوم، این مانع وجود دارد که روي همرحل

نیچه که نام ي هفلسف، دیگرسوازها مبادرت کند. به آفرینش ارزش سنتی، 
بستگی به اي است از دلکشد، گویی خود جلوهمی با خود یدكرا  دیونوسوس

، باوجوداین یونان است.راکه دیونوسوس، ایزدي از ایزدان هاي سنتی، چارزش
سوم  يهدوم به گام يهروان آزاد از گامي هخالصان راندنبراي  نیچه از دیونوسوس

دیونوسوسی با اهتمام به اساطیر، ذهن ي هکند. درواقع فلسفاستفاده می
ي هبراي ورود به مرحلاي را که هنوز کامالً از بند فرادهش نرسته است، پژوهنده

، الهیات اپیکوري و هگلی به تلویح و تصریحکند. نیچه ها آماده میآفرینش ارزش
پذیر ی برشمرده است که چنین گذاري را امکانهاییرا از آن نوع میانج

طرد با صورت یک الهیات مجازي، بهدیونوسوسی وي، ي هاند. اما فلسفساخته
 دهد.تر به دست میتر و خالصاي کاملفرادهش از خود، نمونهبسیاري از عناصر 

   .فرادهش   .5  ،هواخواهی عاطفی  .4،  نیچه  .3،  دیونوسوس  .2الهیات مجازي،    .1 واژگان کلیدي:
  

 مقدمه. 1
ي هتوان گونوي میي ه، ایزد یونانی، در فلسف2از دیونوسوس 1نیچه استعانت بهباتوجه

. این نداردکیشیِ دینی راستسنخیتی با گونه هیچکه  کرد ردیابی را از گرایش دینی نادري
که مقصود حقیقی نیچه از کاربست  بپردازد پرسش به بررسی این تا پژوهش در صدد است

ي اي که از آبشخور اندیشه(فلسفه  خودي ه براي فلسف 3دیونوسوسیاساطیريِ اصطالح 
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کند و ي اخذ میروشنگراین نکته که نیچه روش خود را از . نوشد) چیستروشنگري می
ه کردن اذعان ه آب شرد، مطلبی است که خودبتر برا پیش این نهضتي هکوشد برناممی

 است:
تاریخیِ مشاهده که ي ه تنها پس از این پیروزي بزرگ عدالت، تنها پس از تصحیح شیو

تر ا پیشي رروشنگرتوانیم درفش ، میکردعرضه  صورت یک اصل اساسیبه  يروشنگرعصر 
 ).42: 1915نیچه، ( ایمما ارتجاع را به پیشرفت تبدیل کردهببریم... 

به معناي تمسک  ،يروشنگر تاریخی مرسوم در عصر ي هروش مشاهدبازگشت به 
هاي دینی از خرافه  که موجب رهایی است این نهضتي هتبارشناسانهاي دوباره به روش

به کمک  . این کارشودمی ازقبیل خدا، نفس، آخرت، ثواب و عقاب و قانون الهی
 در. کنندمی جووجستروان انسان این امور را در ي ه که ریش گیردصورت میهایی استدالل

وچرا  چونو تسلیم بی باوريبخشی به علمیتممقصود این نیست که نیچه درصدد حاکاینجا 
آید. ها برنمیرینش ارزش آفي همرحلي هباوري از عهدعلمکه پیداست زیرا  ؛است در برابر آن

از  بایدمنظور،  به اینها قرار گرفته است، ف آفرینش ارزشرُحال، روان آزادي که در شُاینبا
که به دامان فرادهش  شودمیبه همان خطاهایی دچار گرنه علم عبور کرده باشد، و صافی

اند و بوده 5ارفئوس آییندهد، یونانیان بر توضیح می 4که گاثريچنان ، دیگرسوازآویخته بود. 
  دیونوسوس ایزدي رمزآگین به نام افزون بر تقدیس و تکریم دیگر ایزدان، در این دین، 

فقط یک جواب  ،اي کیستمرکزیت داشته است: «براي این سؤال که «خداي دین ارفه
توان ، آیا نمیصورتدراین ). Gatherie,1993:41تواند وجود داشته باشد: دیونوسوس» (می

آن هم  ؛، به دین دیگري متوسل شده استکلیطور بهپرسید که چرا نیچه براي دفع دین 
 .جسته استهاي زاهدانه نیز بهره می، از شیوه)16:همان( يگاثري هدینی که به گفت

نیچه و آثار میانی  تراژدي زایشي هی این پرسش، ضمن تمرکز بر رسالبه نیت بررس
ي ه طرح دیونوسوس در فلسفکوشیم نشان دهیم که مراد اصلی نیچه از وي، می
وي را تا ي هانروشنگرتالش  دوم، در بند به این منظورتواند باشد. چه میاش ه انروشنگر

بستگی گیرد تا موضوع دلمیگزارش «مرگ خدا» و از رهگذر آن، رسالتی را که وي برعهده
. در کردبرمال سازد، ضمن ذکر یک مثال تشریح خواهیم  را اندیشان به فرادهشنهانی روشن

چیزي هایی از گونهها را آن  نیچه، دو نمونه از الهیاتی را پیش خواهیم کشید که سومبند 
تسهیل براي  ها را. وي این نمونهایمنامیدهاي الهیات مجازي یا واسطه ما آن را  داند کهمی
بشریتی که چنان به فرادهش خو  ؛کندذکر می بر علم در اتخاذ نگرشی مبتنیبشریت  امر

. در بند استثیر آن تأ همچنان تحتکرده است که حتی به هنگام نقد آن و گسست از آن، 
در  را اي از آن الهیات مجازيدیونوسوسی نیچه نیز گونهي هدهیم که فلسف، نشان میچهارم
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هاي جویاي در بند دوم، روان ي یادشدهنمونهتر از دو نحوي کاملبه تواندمی خود دارد که
بر  خصوصبه در بند پنجم، الهیات مزبور را  رهنمون شود. نگريعلمیي ه عرص آزادي را به 

شگرد تألیهی بهره گیرد که آن کوشد از میاش هکه پدیدآورند کردآن اساس نقد خواهیم 
آن با ي هین خاطر، مقایسه ادر یونان باستان رواج داشت و ب ،افالطوني هپیش از رواج فلسف

قصد نگارنده از  لذا ندارد. اساساً وجهیبر ادیان ابراهیمی، الهیات افالطونی و عرفان مبتنی
الهیاتی ابزاري است که شبهماهیت پرتوافکنی بر نیچه، ي ه فلسفمعرفی الهیات مجازي در 

واپسین بقایاي یک فرادهش غنی را آنکه  جز، مدرن نداردي هجامعهیچ کاربردي براي یک 
شده تکمیل به روشی علمی و حساب زدایی راروند دین از میدان آن محو سازد و در آن، 

عرفانی از تفکر نیچه و  هاي دینیتنها از بازخوانیش حاضر نهاساس پژوهبراین. کند
از میدان  براينشان دهد که  را نیچه از روشی گیريبهرهکوشد میزان پرهیزد، بلکه میمی

و  بودهاساطیري همراه  ـ اي حماسیروحیه پیوسته با ،دینی و عرفانی به در کردن روش
 .کرده استمعرفی میمجاز  روشِ خود را چونان یگانه

 

 رسالت نیچه . 2
ارائه داده است، این روان  6از مراحل تکامل روان آزاد که نیچه حماسیتوصیفی بر بنا

در شود. نیچه سزاوار رسیدن به مقام آزادي براي اصلی عبور کند تا ي هاز سه گام باید
آغازیِن ي هبهر، به زبان شایع و در انسانی زیاده انسانی،خود بر ي هاز مقدم 7-3بندهاي 

سه دگردیسی»، به زبان استعاري از ي ه«دربار با عنوان، زرتشت گفت چنینبخش اول از 
ین  ه اتوان بمزبور را میي ههر دو متن، سه گام بهباتوجه این سه گامه سخن گفته است. 

 : کردتلخیص  نحو
جوانِ خواستار آگاهی، به حمل ، که در آن »شتر«دگردیسی روان به ي هگام .الف

و با کمال حس احترام، ) 37: 1392 ،نیچه( هاي فرادهش اهتمام داردارزش ي هبردباران
  ؛)73: 1387 ،نیچهورزد (اهر آن ارادت میفرادهش و مظبه  ،داري و امتنانخویشتن 

ي هآن، روان جوینده، به کمک «ن به موجبکه دگردیسی روان به «شیر» ي هگام .ب
هاي فرمایشی شتابد و بر «تو بایدها» و ارزش هاي کهن میمقدس»، به نبرد با اژدهاي ارزش

ها را واژگون ارزش  که گیرد. در این گامه، متفکر زیرکانه تصمیم می)38:همان( شوردآن می
  ؛)74:همانرسند (گونه به نظر میها در این وضعیت چتا ببیند آن کند

 از دیگرآیینی و آزادبه یمن آن، روان،  دگردیسی روان به «کودك» کهي هگام .ج
 گماردهاي خودآفرید همت میآفرینش ارزشفضل خودآیینی، بر هاي دیگرآفرید، به ارزش 
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 یابد واز شوائب هرگونه دیگرآیینی تزکیه می، روان آزاددر این مرحله،  .)39 :1387نیچه، (
 کند.ترین وجه خودنمایی میبه خالص ، خودآیینیآفرینی اودر ارزش 
از  2ي هو بهر دانش طربناكاز  125ي هت که آنچه نیچه در پارساینجا نکته

یا «خدا مرده است» ، ذیل مفهوم و دیگر مواضع این اثرزرتشت چنین گفت گفتار پیش
گیرد؛ ل استکمال روان آزاد جاي میاز مراح دومي هکند، در گام«مرگِ خدا» طرح می 

هاي کهن ارزش ي ه چگونگی تکوین و توسعشود موفق می علمي هکه روان کاوند آنجایعنی 
مفاهیمی سان و نشان دهد که چ کندآشکار ی ختشناتاریخی و روانرا با پژوهش دقیق 

دند و بر برآور به زمین و حیات زمینی سر ي، از فرط کینه فضیلت چون خدا، نفس، آخرت و
آسمانی، زمینی و  میاندر تاریخ تفکر،  دیرباز، ازاي که کینه ؛تاریخ بشر سیطره یافتند

که  ه است. گفتنی استکردایجاد  تفکیک شومی جسمانی و روحانی و مقدس و نامقدس
 ودریافت حسی برد: دیگر، عقل جزئی، از دو منبع اصلی بهره میعبارتپژوهش علمی یا به

محسوسات ترتیب با عناوین به در منطق قدیم از این دو. )432 :1380،ملکیان( نگريدرون
شود که خود در ِعداد یقینیات گنجانده ذیل عنوان مشاَهدات نام برده می ،وجدانیاتو 

در علومی نظیر مکانیک، فیزیک و شیمی  محسوسات ).137 :1382 ،غرویان(شوند می
 هرچند ؛شناسی استرواني هپیش، وجدانیاتدر  يمداقه کهدرحالیرد بیشتري دارد، کارب

باید رود. مهمی به شمار میي ه مؤلف همچنانحسی نیز ي هدر این شاخه از علم، مشاهد
در عصر  7، روش تاریخی را بوفونخاصطور بهبیفزاییم. بر این دو را نیز روش تاریخی 

 ،ي بر لحاظ شواهدي از امور واقعروشنگر ي باب کرد. تا پیش از بوفون، روش تفکر روشنگر
مبتنی  مندکردن مشاهدات در چارچوب ریاضیعقالنی و ضابطهمراعات شواهد ي هبه اضاف

 به این دلیل که؛ کرد ریاضیي ه مؤلف جایگزینتاریخی را ي ه. بوفون روش مشاهدبود
از قطعیت ریاضی ها و گرچه در آن  دارنداحتمال مقبولی ي هدید شواهد تاریخی نیز درجمی

، تایلور و کریستوفرمی به کار آیند (پژوهش و استدالل علتوانند در نشانی نیست، می
براي نقادي مفاهیم  ،دوم، به نحوي ابزاريي هکه نیچ روشیافزون بر این،  ).433 :1395

گیرد، کامًال از علم شیمی متداول در عرف، دین، اخالق، مابعدالطبیعه و هنر در پیش می
 وام گرفته شده است:

شود، فقط ازطریق پیشرفت کنونی علوم به ما داده می آنچهنیاز داریم و  آنچهتمام 
ي ههم همچنین شیمیِ، اخالقی، دینی و زیباشناختی است و احساسات شیمی مفاهیم

رد و کالنِ در هر دو سطح خُکنیم؛ عواطف است که در درون خود تجربه می عواطفی
که  شودمنجر  واقعیتیبه  اما اگر این شیمی .در تنهاییحتی  اجتماعی و عقالنی وي همراود
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؟ باشند، چه پست به دست آمدهحتی  ها، از مواد تقلبی ونیز زیباترین رنگ  آندر 
)Nietzsche, 1915:14.(  

متداولی که  تشکیل مفاهیمتاریخی هاي با کشف ریشه  روان جوینده، حون ینه اب
 شود؛ها آزاد میواقع از آن، بهاندعبور نکردهشیمیایی  تجزیه و تحلیلتاکنون از صافی 

هاي مادي و محسوس مدرن، به کمک پیشرفت علمی و اثبات ریشهي هکه زمان همچنان
 هايداشت، پایهوامی ماورایی و قلمروهاي ر مجردوامبراي آنچه فرادهش را به توهم وجود 

ي را که آماج شواهدوار، این نقادي شیمی، باوجوداین آسانی سست کرد.آن مفاهیم را به 
اقتباس  و کالبدشناختی شناختیروان، تاریخی مالحظاتاز  دهد،تجزیه و تحلیل قرار می

 رؤیارا به هنگام تحلیل  یادشدهتوهم  علمی درباب افشاگريِبهترین نمونه از  یچهکند. نمی
شناختی و کالبدشناختی بر در این تحلیل، مالحظات روان هرچند، ارائه کرده است

 :چربدمالحظات تاریخی می
جهان واقعی دیگر  رؤیاها با یکانسان در اعصار تمدنی خام و بدوي باور داشت که در 

توانست قرار دارد. بدون رؤیاها او نمیاینجا  هاي مابعدالطبیعیشود؛ منشأ تمام نظامآشنا می
ترین درك از دلیلی براي تقسیم جهان داشته باشد. تفکیک میان نفس و بدن نیز با کهن

بنابراین منشأ تمام اعتقادات ؛ رؤیاها مرتبط است، همچنین فرض یک نفس ـ بدن خیالی
اند، زیرا در رؤیا بر زندگان ارواح و شاید باور به ایزدان نیز. «مردگان همواره زندهي هدربار

 .)18 :همان(اند هزار سال گذشته چنین استدالل کردهها طی هزاران انسان ؛شوند»ظاهر می
، ظاهرگیرد که بهت میأ رؤیایی نشتقسیم جهان به مجرد و مادي، از به مفاد این فقره، 

 بنابراین. افتددر عمل، چنین چیزي اتفاق نمیآنکه حال ،کنداز جهان مادي جدا می ما را
دارد که سرایی برد و بشر را وامیآتش این رؤیا، دامان بیداري را نیز به کام خود فرومی

آنچه بشر  کهدرصورتی زمین و در تضاد با زمین جعل کند؛سواي از  ،مانند المپ ایزدان
پیشبرد براي  همثابه مبادي عالیها بهکرده و از آنترین امور موجود قلمداد میتاکنون شریف

است که چونان یک رویداد  منبعث یوضعیتجسته است، از اندیشه و عمل بهره می
رؤیا دهد که . نیچه شرح مینه براي یک نفس مجرد ،شودبراي مغز واقع می ،جسمانی

ه کردرا که در طول روز دریافت  یتعینهاي ذاتًا بیکه نورها و رنگ استکارکرد مغزي 
تصاویر، اشکال و مناظري متعین را  ،سانآمیخته و بدیندراست، حین خواب با یکدیگر 

جاکردن مکان علت و معلول، شتابان با جابه آنگاهکند. براي شخص خفته بازآفرینی می
ین معنا که جوهر مصنوع خود را  ه اب پندارد؛نوي را علت نور و رنگ میهاي ثاهمین ساخته 

غرایز مختلف ي ه رؤیاها و بازي آزادان همچنینکند. برده را فرع لحاظ میو اعراض نام ،اصل
هاي عصبی حین خواب، حرکات ساخته از تنشچیزي نیستند مگر تفاسیري ذهن ،هادر آن
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دهند. این بستر و اتفاقاتی که پیرامون شخص خفته رخ میها، وضعیت بدن بر هخون و رود
از که به تأویل غیرجسمانی  باور ندارد یابی کامالً کالبدشناختی است و به رؤیاییریشه 

رغم ادعاي فرادهش، نمادهایی که در رؤیاها با ما سخن نمادها نیاز داشته باشد. به
، تراز این مهمشخص خفته ندارند. ي هآیندانذاري و تبشیري به ي هگویند، هیچ اشارمی

ذهن در بیداري نیز مدام به ارتکاب چنین خطایی مشغول است. درحقیقت، «موقع بیداري 
هاي عصبی ما را تفسیر و «عللی» سازوار با نیز غرایز ما به همان شکل، صرفاً تنش

وجود  ايقعاً اساسیهیچ تفاوت وابین بیداري و رؤیا  کنند» و «تعیین می را نیازهایشان
به شناخت اعراض  بایدو  ندارد، ذهن بیدار به شناخت جوهر راهی به این معناندارد». 

چیزهایی را زیرنهاد  آنو  سازدمیجوهري  ،با الصاق اعراض به یکدیگرذهن بسنده کند، اما 
ي ه«هم، رواست که بگوییم ه این سبب. بگیرد، در نظر میها ساخته شده استکه از آن 

خیالی از یک متن ناشناخته است، متنی که شاید  وبیشکماصطالح آگاهی ما، تفسیري به
و انفعاالت در رؤیا، فعل  که همچنان» ازدیگرسو، .شوداما احساس می باشد،ناشناختنی 

هاي اخالقی ما فقط گذاري شوند، «احکام و ارزش کالبدي و محیطی باعث ایجاد رؤیا می
نوعی زبان  ؛اندبه فرایندهاي جسمانی هستند که بر ما ناشناخته تی راجعتصورات و خیاال

  ).Nietzsche, 1924b:127( عادي براي توصیف تحریکات خاص عصبی»
 رؤیا، به عالم وضعیتتنها در این نهفته است که از درحقیقت، خطاي ذهن بشري نه 

این جهان دهد که اجازه می است نیزدر این خطاي راهبردي  کهکند، بلرؤیا تعبیر می
به حیات خود  ،و اخالق  هاي مختلفی از قبیل دین، مابعدالطبیعهساحتغیرواقعی، در پیکر 

، انسجام براي پژوهنده و تحقق مقام آزادي ساحات مزبوري هبا افشاي ریش ادامه دهد.
 اندها با یکدیگر دمساز بودهکه در آن تمامی مفاهیم و ارزش دستگاه فرادهش 8معرفتیِ
و  هاارزشِ ارزش ها، مفهومِ مفهوم که خدا و متعاقب آن،  )Sachs, 2005:88( ریزدفرومی

همراه دیگر مفاهیم مشتق از آن، معناي خود بهو  باختهجان  ،است سنگ بناي این دستگاه
گشاید که با در فقدان این معانی، شکاف عظیم نیهیلیسم دهان می .دهدرا از دست می

خلق  براي ياهتواند زمین، اگر مدتی با شکیبایی آن را برتابند، میاشوجود دهشتناکی
کند رغم برخی تصورات رایج، نیچه از اتفاق مرگ خدا استقبال میبه بنابراین .باشدمعانی نو 

اي در تاریخ تکامل بشر تازهي هشمرد که بستر را براي خلق دوراي میرا رویداد فرخندهو آن
: هاي جدیدي با مرکزیت زمین وضع خواهد شداي که در آن، ارزش دوره ؛سازدهموار می

این کفرگویان نیز  ،پی آن رد و دراما خدا مُ ،کفران بودترین بزرگ، «روزگاري کفران خدا
ازنظر نیچه،  .)23: 1392،نیچهترین کفران است...» (ردند. اکنون کفران زمین سهمگینبمُ

او  اینکهنخست  دارد:برنمیسایه  زندگانی بشر مدرنبزرگ، از  دو معضلاینجا  درهمه، بااین
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به این معنی که انسان مدرن، به یمن  ؛استجزم نیافته  که خدا مرده، هنوز بر این باور
و  ، غناژرفابرداشتن از خطاهاي موروثی ذهن خود، خدا را کشت، اما از تدقیق علمی و پرده

 از 125بند  » نیچه دريهاي است که «دیوانکتهخبر است. این نخود بیي هکردپیامدهاي 
به افرادي که پیرامون او حلقه  اي حماسی،پردهبا اجراي میان کندتالش می طربناك دانش

علم و وادي  یلااه ابه این واقعیت که خدا به دست مضمن اشاره  او .کنداند، تفهیم زده
راه و درك عظمت آن را براي خود  يمیانه نقادي علمی به قتل رسید، این عمل را هنوز در

 معضل، از بطن این معضل ).Nietzsche, 1915:168-187( بیندقاتالن بسی دشوار می
شدن مرگ خدا و یعنی این واقعیت ضدونقیض که با وجود مسجل ؛آیددوم بیرون می

کوشند اهل اندیشه میي هاطبگونه کاوش علمی، هنوز ق اسازگاري مفهوم خدا با نتایج همهن
توانند ها هنوز نمیآن دینی را با عناوین و اشکال جدید، به ساحت علم بازگردانند.مفاهیم 

جهانی ، و بر خاکستر رویدادِ مرگ خدا شوند مابعدالطبیعه خالصي هطور کامل از چنبربه
 زیاده، انسانیاز  131چه در بند این مطلب را نی. را برپا کنند هاي خودآفریدبا ارزش  و نو

آزادي ما از مفاهیم هنوز  اینکه گفتن ازسخنکند. وي پس از وضوح تمام بیان می به انسانی
، نکرده استخالص  دینی» از احساسات دینی پنهان در وراي «موسیقیِ را دینی، ما

  نویسد:می
فقط واقع ، بهاندیشمند چنداننههاي آزادِ شود مالحظه کرد که چگونه روان می روازاین 

 ها ازاند. آنیمسحور جادوي احساسات دین کامالً شوند، اما خاطر میاز جزمیات رنجیده
 بسیارعلمی باید ي ه خورند. فلسفتأسف میخاطر اولی از دست بدهند، اینکه دومی را به

 ورود پیدا نکند؛طور غیرقانونی به، خطاهاي ناشی از این نیاز و اجازه ندهد کههوشیار باشد 
 ). Nietzsche, 1915:131( نیازي که نضج گرفته و درنتیجه، موقت است...

 نه آکند که هنوز برصد می نیازي را جهان مدرني ه حین بیان، نیچه در بحبوا اب
ی این وابستگ 9س. ساچکندکهن را با هیئتی جدید احیا ي هدارد که دستگاه فرسود گرایش

به  ).Sachs, 2005:88( نامدمی 10هواخواهی عاطفیاحساسی و ضمنی به فرادهش را 
هاي در نقاب اصطالحات و کوشش دیگر باراقتضاي این هواخواهی، دستگاه ارزشی کهن، 

داللت بر معانی دیگري کرد، آورد که جز آنچه فرادهش از آن مراد میمتفاوتی سر برمی
 هاينمونهتوانیم مدرن بنگریم، میي هدید نیچه به فالسفي هندارند. اگر بخواهیم از زاوی

مفهوم از  احتماالًکه تشخیص دهیم را  هاییو کوشش متعددي از آن دست اصطالحات
ي هجوي یقین، اثبات دوباروکنند. در تفکر دکارت، جستمیحکایت  هواخواهی عاطفی

کهن را به  شکاکیت وي که اساس انسجام معرفتیِ  کنارهاي فطري، در جواهر و باور به ایده
بخش نیچه در ترین الهامي که بزرگروشنگر. در عصر هاستنمونهلرزه درآورد، از این 
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شود که بر یافت می طبیعی خداشناسی الهیاتی زیر عنواننقادي علمی است، هنوز ي ه شیو
فرادهش را از از هواخواهی عاطفی  هاي الهیات قدیم بنا شده است. شیواترین نمونهویرانه 

 مانند آزادي ،سنتیي هکه انبوهی از مفاهیم فلسف سراغ گرفت 11کانت «نومن»توان در می
را به یدك و رستگاري تکلیف  ،بودن انسان اختیار، نیت، ذات متعقلاز قلمرو فنومن، 

دهد که به قرار می، کانتی را خطاب گفتهپیشعبارت انتهاي رسد به نظر می کشد.می
 کهدرحالیکند، اندیشی تعریف میگردانی از جزمیات و جزمي را رويروشنگرآوازي رسا، 

اي که بیش از همه باعث هراس نیچه در هنوز در دام مفاهیم آن اسیر است. اما فلسفه، خود
ي ه است. فلسف 12شوپنهاوري هشود، فلسفباور به وجود این هواخواهی و نیاز جدید می

از قدیم و جدید ارائه دهد،  هاياي از فلسفه کوشد آمیزهلتقاطی میشوپنهاور که با روشی ا
شناسی و انسان قرار دهد هاي افالطونی را در کنار نومن کانتایده که بیمی ندارداین 
نسان کبیر و عالم صغیر» هرمسیِ «مشابهت اي هدر کنار ضابطمثالً علمی ي هباورانماده

و وراي   تصور است یکسرهاراده و  یکسرهخود انسان،  همچون«کل جهان نیز : «بگذارد
از باور  وي، منقول از نیچهي هفقري هدر ادام ).175: 1388 ،شوپنهاور(ها هیچ نیست» این

تواند به شناخت ها میشهودي که ازنظر آن کند؛میشکوه  ،منطقیان معاصر خود به شهود
 نویسد: یقینیِ حقیقت در اخالق و هنر بینجامد. وي در ادامه می

ماند می جابهناپیمودنی  این شکافشهودشده، شده و چیزهاي با دقت اثبات بین حقایقِ
کند که نمینیاز. گرسنگی ثابت ي هها به واسطعقل وجود دارند و ایني هها به واسطکه آن 

به غذا دارد. شهود  گرایش ،کند که گرسنگیثابت می بلکهرا فروبنشاند، غذا وجود دارد تا آن
چیز، که آن  آنجا، تا است امکان آنبه معناي فقط  بلکه، ي تصدیق وجود چیزيبه معنانه 

 گذاردپیش نمیگامی است. شهود براي ورود به سرزمین یقین  ترسیدنییا  خواستنی
)Nietzsche, 1915:131-132( . 

مهم ي هدیگر پای کند کهرد می را يپذیري شهوداین عبارات نیز که باور به اطمینان
بار در دارد که از نگاه نیچه این ، پرده از هواخواهی عاطفی دیگري برمیاستسنتی ي ه فلسف

ي هاندیش بهنقد نیچه ، یادشدههاي نمونه بهباتوجهمیان منطقیان جدید بروز کرده است. 
نقص  خورد؛جاي آن به چشم میکه در جاياست  معطوف ین نقص عمدهه امدرن نیز ب

نوزایی آغاز ي ه کننده در مرحلی خیرهاي را که با مجاهدتکه برنامه ي مدرن آن است اندیشه
قیت با موف اي چون کانت و شوپنهاور،هاي دوچهرهو ظهور شخصیت  باوري به آنبا بی ،هکرد

کند، حق ادعا می گونه که ساچس نیز بههمان .ورزدبه سرانجام نرسانده و در آن تردید می
گسستن انسجام معرفتی دستگاه هاي فرادهش و ازهمارزش اصلی نیچه، نه انتقاد از ي هنامبر

ي هاندیشاست و نه حتی اعالم مرگ خدا.  مسیحی ـافالطونی ارزشی و مفهومی فرادهشِ 
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خواسته از هاست که نادیرزمانی است از این قبیل مراحل برگذشته است و مدت اروپایی
کند، بر ، براي خود تعیین میرسالتی که نیچه فراتر از این دو برد، لذامی فواید آن بهره

که متمرکز است ي روشنگرآمیزِ نوزایی و هایی در فرایند موفقیتاِخبار به وجود اختالل
باره در دو موجب شد اندرکاران اندیشه و هنرهواخواهی عاطفی حاکم بر مساعی اغلب دست

. کاهندمی يروشنگرهایی ازبهاافتاده، از عیار و چونان ناخالصی بنمایندفرهنگ رخ ي ه عرص
این ذات وي  بلکهنیست؛ معطوف  جدیدباوري فرهنگ اساس، ایراد نیچه به نفس علمبراین

کند و می تلقی ، به نحوي ابزاري،بودن فرادهشسند مندرس راآن مساعی فرهنگ و نتایج 
(که در قالب یک اخالق  را از این فرهنگ بالنده کوشد واپسین آثار فرادهشمی

 بزداید:  کند)مدرن سلوك میـمسیحی
مدرن این است که انسجام معرفتی خود ـاخالق مسیحی اهاشتب که ورزدنیچه تأکید می

کند: ما هنوز به قوت و را از دست داده است، اما هواخواهی عاطفی خود را براي ما حفظ می
 ی را ذکر کنیمنگراندل این  دلیلکه است دشوار برایمان نگران آن هستیم، اما شدت دل

)Sachs, 2005:88.(  
هایی است که ، سرآمدِ نمونه 13»حیاتي هاراد«اخالق شوپنهاوري با توصیه به انکار 

این اخالق با میراندن میل به . کرداطالق  هارا بر آن مدرن ـاخالق مسیحیتوان عنوان می
کند. تضعیف میرا قواي شناختی او در مسیر روشنگري، واقع حیات در انسان، به 

فرهیختگی و تفکر براي نیچه، چیزي که خود از آن به اقلیم ي ه بهترین زمین اساسبراین
به معناي سپهري از آگاهی ؛ علم است ی که اقلیماقلیم ؛کندهاي نو تعبیر میآفرینش ارزش 

میل به ي هدر سای ،هاي انسان از ماوراترسي هرد و همکه در آن نشانی از خرافه وجود ندا
اینک . باور محض نیستیک علملزوماً روان آزاد ، اینجادر ه است. به امنیت بدل شد ،حیات

نیچه، روش شیمی که بر خصوص ی (دراو فردي است که جهل خود را به یاري روش علم
اما ) زدوده است. راندشناختی پیش میمالحظات تاریخی و مشاهدات روانهاي چرخ 

با طرح  نیچهخود این است که آیا نهاد مقابل نیچه در توان میاینجا در پرسشی که 
فرادهش ننهاده و براي تشریح  ، قدم در راه هواخواهان14آپولون ،در کنار آن دیونوسوس و

چند هراند؟ آدمی رؤیايي هکه زاد نیاورده استهاي خود، به همان ایزدانی روي دیدگاه
، المپ ایزدان را بر فراز زمین نصب کرد، یونانیان یآپولوني هسائقکه  کندمینیچه تصریح 

وي از نمادهاي یک ایزدشناسی قدیمی که خطاهاي عقل بشري را در ي هاما نفس استفاد
توصیف باشد؟  نشان داشته بستگی نیچه به فرادهشتواند از دلخود گرد آورده است، نمی

آپولون در ابتداي فعالیت فلسفی و  ـدیونوسوسي هبرنداد سازنده و پیشکامل نیچه از تض
در برانگیزد که وي این ظن را تواند در ما می ،ر پسین خودتکرار آن به انحاي مختلف در آثا
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 گذشتگانبا باوري رؤیاگون به ایزدان و تألیهِ موجودات طبیعی مانند شراب و خورشید، 
 کنیم.را به بند آتی موکول می مسئلهکند. بررسی این همدلی می

 

 در تفکر نیچه الهیات مجازي. 3
اي که نی، در فلسفهآن است که طرح دیونوسوس و آپولون، دو ایزد یونا حقیقت

. کندوجه میبی بسیاري، تا حدود اندیشی دینی را از اذهان محو سازدکوشد آثار خرافیمی
زیرا  ؛بیندرو میواري دیگري روبه، خود را با دشرسالت سترگحال، نیچه در این بااین

به ترس از  ،هاآیا بشریتی که در طول هزارهآید که دیگر، این پرسش نیز پیش میازسوي 
 بهو  برگیردباره از آن دل یکبهتواند چشم امید بسته است، می ه ماوراو ب ماورا خو کرده

 تواندمی بشر؟ آیا بنگرد اختیشنبه طریقی روان عواطف،این دست ي ههم بهاین ترس و 
از عواطف   آزادي«ي هدین و اخالق سنتی به قلي ه، از قلناگهانی با یک جهش باره،یک
جایی که تا این اندازه از هواخواهی عاطفی به در ویژه به ؛جست بزند »اساس دینیبی

نخست  ي هعبور یک روان جویاي آزادي از گامباید فرادهش سرشار است؟ به دیگر سخن، 
آثار  و نشودسوم منجر ي هدر گامنه انجام شود تا به هواخواهی عاطفی دوم چگوي هبه گام

ي هدزدکانهاي زیر قدم درو رهاورد علم،  طور کامل از فرهنگ محو شودفرادهش به
 ؟ نشودفرادهش پایمال 

براي تسهیل این گذار و  گامی پس نهادهبه منظور رفع این دشواري است که نیچه 
ما به اینجا  نهاد. در را بر آن عنوان «الهیات مجازي» توانکه میکند اي را معرفی میواسطه 

، اشایزدشناسیِ دیونوسوسی جداي ازپردازیم که نیچه ذکر دو نمونه از این گونه الهیات می
یک الهیات را صراحت آن است. اولی الهیات اپیکوري است که نیچه به  یاد کردهها آن  از

بودن آن تصریح میانجی بهدومی، الهیات هگلی است که نیچه  کند؛معرفی نمیمیانجی 
 دارد.

اي برنامهاست؛  ، نیچه به دنبال نقدي بر مشیت الهیطربناك دانش از 277ي هفقر در
به سراغ ایزدان  وي براي این منظور، کند،توجیه و اداره میکه تمام اتفاقات زندگی انسان را 

بسیار از خداي عالم و قادر ابراهیمی  ،شاناوصاف ویژهي هواسطها را بهرود و آناپیکوري می
بر کل جهان، بر زندگی خصوصی انسان اشراف  عالوه . خداي ابراهیمیشمردمیتر مطلوب

  :کندخداوندي، در خدمت انسان عمل میدارد و حتی گاهی، تهی از ابهت 
اینکه خویشتن را از باور به  برايتري وجود ندارد كخطرناي ه وسوساینجا  آیا در

دست ایمان ، آن ایزدان ناشناختنیِ نانگران فراببریم و به خدایی نگران و دم15ایزدان اپیکور
 ترین د و از انجام حقیرانه ترین تار موي بر سر ما علم داربه کوچک  ،شخصههبیاوریم که ب
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 ). Nietzsche, 1924b:214( ها نیز ابایی ندارد؟خدمت
گونه علمی به جهان مادون خود ندارند و از نظارت بر اعمال ایزدان اپیکوري، هیچ

ها چیزي ، از آنکردها نیایش توان به درگاه آنبنابراین حتی نمی؛ اندآدمیان فراغت جسته 
کند، «المپ که اپیکور وصف میدرواقع چنانها واهمه داشت. آنطلب کرد و از خشم 
کرد که فقط اپیکوري ادعا می 16جهان نیز لوکرِتیوسِ سازوکارِدرباب ایزدان، بالکن ندارد». 

بدون دخالت ایزدان، تغییر  تواندکنند که طبیعت نمیخبران از خواص ماده گمان میبی
این  مستقالً تواندمی از نگاه فیلسوف اپیکوري، طبیعتآنکه حال فصول دهد و بارآوري کند،

هاي اخالق و «طرب الهی، این هادِي حیات»، زمینه ي هواسطبهرا انجام دهد و کارها 
ین ه اب ).Lueretius, 1916:71-72( آوردبر عشق را فراهم میزادآوري انسانیِ مبتنی

کجا که به ریزودرشت ابراهیمی  کجا و آن خداي سمیع و بصیرِاپیکوري ایزدان ، صورت
کران خود، و به سبب علم بی کندمیها نظارت و بر تمام اعمال آن  دارد علم موجودات

است. در  زاري به انسانگخدمتي همنتهاي خود، آمادرحمت بی فضلبه جا حاضر و همه
گونه که گیرد، همانمیقبضه فقدان مشیت، آن «اتفاق» است که سکان هدایت عالم را به 

و  هااتفاقی در مسیر بارش اتم  »انحرافِ« از وقوعپیدایی خود، جهاني ه نظری در اپیکور 
فرازین و  پیوندي که به تشکیل موجودات متکثرِ گوید؛ها به یکدیگر سخن میوند آنپی

دارد که فوق، اظهار میي همنجر شد. با الهام از همین اصل، نیچه در انتهاي پارفرودین 
ي هپیانو تولید کند که محاسبي هتواند نواهایی را از انگشتان یک نوازندمثالً می، 17اتفاق 

 کند.تنظیم  ارنتواند آنمیقبلی و دقیق ذهنی 
توان دریافت که هدف ، میدمانسپیدهاز  72ي هراز توضیح نیچه در پا دیگر،ازسوي 

برکندن مفاهیم دوزخ و مجازات بوده بن واپیکور از معرفی دینی با ایزدانی نانگران، از بیخ
براي تخویف   هاي خودحربهنیرومندترین ي همنزل، از آن دو به هاي پیش از آنت که آیین اس

«مرگ بدون رستاخیز براي ي هیهودیان با ابداع آموز همچنان که گرفتند؛بهره می هاانسان
دیگري از  هايونان جاودانه در دوزخ»، نسخه «ملعي ه گنهکاران» و مسیحیان با خلق آموز

ثق علم وکه موازین صادق و مآنجا. اما از)Nietzsche, 1924a:74(کردند  مطرح را آن دو
باوران از مسیحیت به اثبات کند، ارتداد علم را حیات پس از مرگ تواندنمی کلیطور به

 اپیکور گریزناپذیر است:ي هدرگاه اندیش
زمان، به تمام تصورات دیگر تواند بر این تصور غلبه کند و همتنها علم است که می

تریم: ناتوان خاص ينمونه این . ما در کنداعتنایی درباب مرگ و حیات پس از مرگ، بی
قدري ناشدنی که هنوز بهندارد! برکتی وصفگیرایی چندانی براي ما  حیات پس از مرگ
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 شودمی بار دیگر پیروز آورند، و اپیکور را درنظرتوانند آنن نمیتازه است که جهانیا
)Nietzsche, 1924a:75(.   

به الهیات اپیکوري در دوران مدرن  بازگشتي شکوفایی علمی، ثمرهوصف،  با این
  باور داشت که نیچه به  نبایدتوان و چه وجود دارد، نمیقرائنی که در آثار نی بهباتوجه است. 
تماماً تنزیهی اپیکور به  ،اصطالحبه نگرشِ، باوجوداین ایزدانی اعتقاد داشته باشد. چنین

میان جهان ایزدان و  اینکهکند. و خدا هموار می خلقنهادن بین ایزدان، راه را براي فاصله
 از ایشان و گناهان حاکم است و ایزدان هیچ کاري با فانیان  کامل جداییها جهان انسان 
بدون  تواندمی اوآنکه  نخست م دو امکان براي انسان مهیا کند:کتواند دستندارند، می

طبیعت ذاتًا  اینکه. کندرا مالحظه آني هگونخائُسذات  دادن قوانینی به طبیعت،نسبت 
تصریح  به آن طربناك دانشاز  109بند است، مفهومی اساسی است که نیچه در  سخائُ
 .)Nietzsche, 1924b:153( وصیت کلی این جهان، خاُئس است»خص ،«تا ابد :کندمی

طبیعت «قانونی  وگرنه فکند،نظم خصوصیتی است که ذهن انسانی به طبیعت فرامی
  وجود دارد» قوانینی  طبیعت در که این باور بازداریمخود را از  بگذارشناسد. نمی

در آن «کسی  وقتی دست ایزدان از طبیعت کوتاه باشد، بدیهی است که. )153:همان(
اي) نیست که فرمان دهد» و درنتیجه، «کسی نیست که اطاعت کند، کسی (خدایی، فرشته

طبیعتی که بذاته از قانون، ي هدر گستر ، انساننحوین ه ا. ب)همان( نیست که تخطی کند»
و آزادراهِ خودآیینی  شودفرما آزاد میاز یوغ دیگريِ فرماناست،  ، فارغویژه قانون اخالقیبه

تواند خدا، عقل فعال، پیامبر، مرشد طریقت، می فرمافرمان این دیگري. شودمیآشکار بر او 
را به آدمی  آورالتزاماوامر و وصایاي سنن، فرهنگ مندرس و عرف باشد که به طرق مختلف، 

در  شودموفق میایزدان و انسان، بشر  میان افتادنبه جداییباتوجه آنکه  دوم. نندکامال می
دیدار  )1915:128Nietzsche ,( خودي هذاتی و کودکان 18با عصمتِ ي این طبیعت،میانه
و گناه اولیه، یان و اساطیر درباب خشم خدا، ایزدان ادي هکه با تبلیغ دیرین عصمتی ؛کند
 .منزجر ساخته استمهجور و وتار شده و به موجب این، بشریت را از خویشتن تیره

ها با شوند و تنها شباهت آناز خلقت توصیف می جدايایزدان اپیکوري  کهدرحالیاما 
در حال کامالً  19زیند، خداي هگلها میمانند انسان ،دها در این است که در المپ خوسانان

گوید که در خود، از خدایی سخن می روح پدیدارشناسیبر ي ههگل در مقدمجهان است. 
پیماید تا به سرمنزل مطلق برسد و در این راه، از طبیعت مادي، سیري تاریخی می

وجود   اینکهخداي هگل بیش از  روازاین ؛گرفتارشدن در غیر و چشیدن مصائب ابایی ندارد
این موضوع ي هدربار: «و متدانی است 21باشو متعالی از ماده باشد، درون 20مطلق فراباش

شده  ارائهنحوي ایستا ، اما چون این موضوع بهشده است(خدا)، حقایق نظري بسیاري ذکر 
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» گیردسادگی، صورت تهذیب صرف میو به نداردباش است، این حقایق یک مفهوم درون
)l, 2005:188egeH(. تصویري از خدا ذکر  اشاره به برايرا  22تهذیبکلیدي ي ههگل واژ

یعنی آن تصویر که خدا را متعالی، منعزل و مستقل دهد؛ که تفکر زاهدانه ارائه می کندمی
هایی است مقصود هگل از «حقایق نظري بسیار»، گزاره کند. همچنین از هستی لحاظ می

 گیرند: و اوصاف الهی، محمول قرار می ،ها خدا، موضوعکه در آن
 جاودانهکند: خدا استفاده میهایی گزاره  چنینعنوان موضوع، از مطلق به کردنیاز به باز

ها، ن. در این گزارهآر یعشق است و نظ[خدا] یا  ،نظم جهانی اخالقی استا [خدا] ی ،است
آنچه   حرکتِي همنزلاما به ،شودمستقیم وضع می به طریقی صرفاً  ،موضوعي ه منزلبه ،حق

  ).108 - 107مان:ه( شودنمی کرداندیشد، بازخود را در خود می
سیر آنکه  جايگیرد که بهبنابراین هگل غیرمستقیم بر الهیات فرادهش خرده می

و  کند کردخوداندیشی مطلق است، بازي ه که پهن تاریخهاي دم را در  خدادیالکتیکی 
 اساسبراین کند.هاي خود وضع می، او را در گزاره بدان واقعیت و زندگی ببخشد ،ايگونه به

 و آگاهیِ روحی زنده در تاریخ  که یی استبا خدا يدیالکتیکی، مواجهه  کردمراد هگل از باز
که موضوع فعل  نه چونان مفهومی انتزاعی ،شودتلقی میاندیش فیلسوفِ مطلق

 : گیردبخشیِ فاهمه قرار میصورت 
بخشی بیشتر و بیشتر بخشی صرفاً فرایند ذهنی درونی صورت حال، فرایند واقعیتبااین

به حقیقت است تر شدن فرایند نزدیک و نزدیک، هاي یک الوهیت انتزاعی نیست. آنکردباز
یند تاریخی خودآشکاري الهی فرا ،ترشدنکه ابدي است و این نزدیک اي استمفهوم واقعی

  ).Lauer, 1982:160( است
ي ههگلی را مایي ه، خداي تاریخی و شوندانسانی زیاده، انسانیاز  238نیچه در بند 

کنند تقدیس میرا ، آنتاریخ با موضوع مطالعه قراردادن داند کهخاطر امثال خود میتسالي
نیچه، با لحاِظ اتحاد میان تاریخ و یک خداي از نگاه . را دریابندش کوشند منطقو می

گونه د، خدايمتجدواقع، تاریخ، این موضوع اصلی پژوهش یک فیلسوف متجسد در تاریخ، به
 نمودخدایی وجود داشته باشد که در قالب تاریخ اینجا  واقعاً درآنکه  شده است، نهو تقدیس

اي، تبارشناسی مفاهیم، یلسوف نیچهاست که بخش معتنابهی از کار ف دلیل به آناین یابد. 
 :هاستسنن و رویه

شر و امور اي از خود را چونان آمیزهدر برابر نگاه دقیق ما، وقتی کل تاریخ فرهنگ، 
کردن به این کنیم از نگاهگشاید و تقریباً احساس میشریف یا آراي درست و خطا فرامی

 23آرامشی در مفهوم یک «خداي شونده»یابیم چه ایم، درمیامواج هولناك دریازده شده
از طریق تغییرات و تقدیرات نوع بشر مکشوف  ،بیشتریت، بیشتر و نهفته است. این الوه
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هدف از نیروها. حس و بیبیي هیک آمیزیعنی  کور نیست؛ مکانیسمِي هشود. آن، همیم
بر دریاي  ،دریایی از فانوس گوییکردن فرایند وجود، یک دیدگاه مابعدالطبیعی است، هیال

اند. یافتهرا آرام خود  ،نگرشی که در آن، نسل تاریخیِ مدیدي از محققان نگریم؛تاریخ می
 ). Nietzsche, 1915:222( شود خشمهرقدر هم که این نگرش اشتباه باشد، نباید باعث 

کند که در را صادر میاز مابعدالطبیعه، جواز آن ش هایرغم نقاديبه ، نیچه اینجادر 
مکانیسم کور آن به   شود و مابعدالطبیعی در تاریخ بشر نگریستهي ه، به دیدمواضعی

داد. میهگل رواج  برگردانده شود؛ یعنی همان کاري که تقدیري مکتوب و نظمی معقول
مباالتی ظاهري اپیکوري، به سراغ  است که در بطن بیهاي عاقلی این یکی از آن نوبت

بخشد که می نظم و معنایی با ظرافت، به تاریخ ،آید و در حین آن، فیلسوففیلسوف می
دادن شود، نسبتباال یادآور میي هکه نیچه در پایان فقرخود تاریخ عاري آن است. چنان 

باور اعتقاد به روح و ي، به غیر از رأ چراکه این  ؛خ، خبطی آشکار استمتکامل به تاری یروح
از  ،خود بطندر رأي مزبور، حال، دربرندارد. بااینرا  ، هیچ مضمون دیگريبه مشیت

با آن که  کندمعرفی می ايموضوع مطالعه راو آن گویدبخشی به تاریخ سخن میتقدس
اي از  پرورش نسل تازه براي و از آن  کرد بررسیها را علل رشد و انحطاط فرهنگ توانمی

 ؛اندبهره گرفته شانسازآرمانیهنر از این  بارها ها در طول تاریخانسان ها بهره جست. انسان
) که در 262 :1387 ،نیچهصورت آفرُدیته (جنسی بهي هسازي غریزگونهمثالً در خداي

 شد.عشق و زیبایی تلقی مییونان، ایزدبانوي 
 یشگرد تألیه اینکاربست  برايو ست با تشریح همین آرمان را در تراژدي زایش نیچه

عوامل   رااثري که در آن، سوائق دیونوسوسی و آپولونی یونانیان پیش از سقراط  نگارد؛می
 انحطاط این فرهنگي ه مرحل  راسقراطی ي هو دور کندمعرفی می رشد فرهنگ هلنی

. کندفراهم  سرمشقی آلمانی معاصر خودبراي فرهنگ  کوشد کهمی شناسد وبازمی
نیست و  منعزل شوندي ه که از گردونمزیت را دارد بر اقنوم پدر این  ،همچنین خداي شونده

از سازد تا هموار میبخشد، گذارگاه او را به موضوع تفکر فیلسوف تقدس می اینکهافزون بر 
که علم تجربی در  یی برودشوندباوري پویا سمتبه ،لب دینیصُمفهومی و وجودباوري 

اول اهمیت قرار ي ه آنچه براي هگل در درجاما . کندبر آن تکیه میهاي خود شاخهي ههم
. به عبارت رساتر، تصور شوندگِی خدا، بدون تصور است باشدروندارد، معرفی خداي کامًال 

که در بند آتی خواهیم دید، چنانپذیر نیست. در طبیعت امکانش و سریان اوبودن باشدرون
اي که در سرشت ایزدان هاي تنزیهیهاي تشبیهیِ خداي هگلی همراه با ویژگیویژگی

 تراژدي زایشکه نیچه در مشهود است اي در پیکره ،زمانطور هماپیکوري مندرج است، به
 کند.ترسیم می ، از دیونوسوسو دیگر آثار خود
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 نیچه در الهیات مجازيِدیونوسوس . 4
رو توان دریافت که ازچهراحتی می، بهشد تشریح اي که در بند قبلیدو نمونه بهباتوجه

ي هفلسفاست.  موصوف کند که به یک ایزد اساطیريمیاقدام اي به طرح فلسفه نیچه
، هموارترین معبر  نی به امنیت علمیهراس دیي ه دیونوسوسی نزد نیچه، براي گذار از مرتب

ي ه به تولد فلسف دیونوسوسی بود کهوهواي در یونان باستان، حال کهچنانکند؛ فراهم می را
نشان داده است که نه علمی مدرن ي روشنگرحال، سقراطی انجامید. بااینمحورِ پیشعلم

بنابراین دیونوسوس وجود ندارد، اما «دیونوسوسی» وجود  ؛جود دارد و نه ایزدانخدایی و
؛ است دیونوسوسیي هفلسف بلکه، دیونوسوسي هنیچه نه فلسفي هاس، فلسفاسدارد. براین
 که لحاظ شود دیونوسوس یک موجود متشخصآنکه  جايکه در این فلسفه، به به این معنا

معانی  دسته از آنمستجمع شود که در نظر گرفته می، چونان نمادي یی داردهاکارویژه
 اند.روان بشر نهفته تن و نیچه، در  ازنظرکه  است متعددي

جوید که هایی بهره میست که نیچه براي ترسیم دیونوسوس خود، از مؤلفهاینجانکته 
مشیت  .ایزدشناسی اپیکوري، الف به مقتضاي. شمردمیبعداً در الهیات اپیکوري و هگلی باز

موجب ها، نانگرانی آن .و ج ؛اندخیال و نانگرانایزدان، بی .ب؛ ندارد،در زندگی هیچ نقشی 
سو، در الهیات هگلی، خدا یا روح دیگر. ازشودمیرهایی میرایان از هراس مکافات و دوزخ 

و  ؛است شوندهبودن، طبیعیي ه واسطبه .ب ؛استدر طبیعت  باشدرون امري .مطلق، الف
این دو دسته  کههنگامی  حال،. است تاریخیآفرین در طبیعت، دم شوندگیِي ه واسطبه .ج

 .کنندمیجرح و تعدیل اي یکدیگر را گونهآیند، بهدر دیونوسوس نیچه گرد می ویژگی
محور لذتي هفلسف خوبیبه نحوي طراحی شده است کهطرف، ایزدشناسی اپیکوري بهیکاز 

با فراغ بال، بر  تواندمیي و به یمن آن، فیلسوف اپیکور کندمیگراي اپیکور را توجیه و عمل
کند می جووجست دیگر، الهیات هگلی، مطلقی را طرف مل ورزد. ازخاطر خود تأ آرامشبستر 

نمایاند. هاي تاریخی رخ میدم به هنگام نمایش ،دقیق دیالکتیسیني ه که در اندیش
اپیکوري و الهیات جوي فراغتایزدشناسی  تلفیق، از با قید احتیاطنیچه،  اندیشینوسوس ودی

دیونوسوسی  ي هدر فلسفتوان میبه موجب این تلفیق،  گیرد.هگلی شکل میمندِ دغدغه
بر معصومیت انسان و مداري مبتنیاي از طرب اي را بازشناخت که در آن، آمیزهاندیشه  نیچه

تصویري از ماهیت دیونوسوسی تا کند تالش میمندي انسان، تاریخ برنگري مبتنیتاریخی
 .کندانسان ترسیم 

کند، سرنوشت این ایزد چنین یونانی دیونوسوس توصیف میي هگونه که اسطورآن 
قطعه قطعهکشته و  »هاام «تیتانبه ناي از ایزدان دست رده هب ،که در اوان تولد هاقتضا کرد

سا، آپس از احیاي معجزه  به حیات بازگردد. آپولونشود و سپس به کمک زئوس، آثنه و 
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گیري و آیین کاشت انگور بنفش، طرز شراب ي هشود و نحودیونوسوس به زمین فرستاده می
آورد که غالب آن فراهم میآموزد. او براي انجام این مأموریت، سپاهی طرب را به آدمیان می

ي هدهند. دیونوسوس در معیت این سپاه، سوار بر ارابتشکیل می رهاساتی و زنان رقصندهرا 
گذارد و با برافکندن رسم زهد و درافکندن سنت طرب، پا میآفاق ي ههم بهآزادانه خود، 

او براي تأسیس آیین ، باوجوداین .کندها را به کمک ساز و آواز و شراب فتح میسرزمین 
که چنان). 260 - 258/ :1391 ،گریمال( کندقعی نیز دریغ نمیریزي و نبرد وا، از خون خود

نحوي از اندوه و شادي است: ایزدي که به شگرفمشهود است، این سرگذشت، ترکیبی 
نخست این ماجرا ي هشود. پاردار تبلیغ شادمانی میشود، خود عهدهفجیع کشته می

ي هانست که چرا نیچه، فلسفتوان دمی اینجاانگیز. ازدوم، طرب ي هبرانگیز است و پارتأمل
 شمرده است. طربناك دانشخود را 

  دیونوسوس ها به جان سوءقصد تیتانبه ماجراي ، تراژدي زایشاز  10نیچه، در بند 
، اما درباب دهدنخست این داستان دیونوسوس را تشکیل میي هکه بهرکند اشاره می

استفاده ماجراي بازگشت او به حیات که متضمن مفهوم جاودانگی است، از روایت دیگري 
  تقسیم شدن دیونوسوس، کنایه از قطعهپذیرد قطعهد. مهم این است که نیچه میکنمی

که به یمن آن، ) 100: 1396نیچه، به عناصر اربعه است ( عنصر جامع و واحد نخستین
، تقطیع دیونوسوس، اینجادر بنابراین، گیرند. شکل میشان ماهیت سیالبا  ،مادي کثرات

به  .شدن، الفقطعه وصف، دیونوسوس با قطعه با این. را دربردارد یا شوند معناي «جعل»
بر وجه نظري  »الف« موردپذیرد. ج شوند را با آغوش باز میرن .اما ب ؛شودشوند دچار می

ین ه اب، پشتیبان وجه عملی این فلسفه است. »ب« موردافکند و سایه می نیچهي ه فلسف
ي هکنندشود، تصدیقنخست این سرگذشت استنباط میي ه نحو، فوایدي که از بهر

یابد و هاي تن یک ایزد تقدس میکه طی آن، طبیعت در نقش پاره شوندباوري هگلی است
همه، نیچه این . بااینکندتاریخ و تبار پیدا می شود ومی موضوع پژوهش زمان،هم

را تا سرحد که خواهیم دید، آنپرورد و چنانخاص خود می يشیوه شوندباوري را به 
 کند.باوري مشایعت میخائُس

ها از حواس و که گذر داده(زیر لواي تفکر کانتی  تواندنمی نیچه که گفتنی است
صحه  یچنیناي اینبر اسطوره  )داندشرط اندیشیدن می را زمان و مکان شروطسپس، 

اي آرخه فراوري کثرات،  براي زمان، ناُمدرَكبگذارد و ایزدانی را فرض گیرد که در آغازگاه 
ذهن یونانی با توصیف که  داردبراي نیچه اهمیت  مطلباین  امااند. پاره کردهیگانه را پاره

 که افزون بر معرفی رذایلی اخالقی چون قساوت و جهالت اهدخومیاي چنین اسطوره 
شوند را به جان خرید و  مصیبتِ، نشان دهد که چگونه دیونوسوس بار ندهاي وجودآغازگاه
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 دلی و نادانی بازگردد.دوباره به جهانِ سنگ کهابایی نداشت  اینشدن، از کشتهپس از  حتی
درواقع  شود.، اما با مورد دوم، یونانی از بدبینی تبرئه میانگیزاندرا برمی بدبینی مورد اول

 نیچه است. اما 24و بدین واسطه، استعاره از حیات مبتهج است دیونوسوس، از نیروي شوند
، قصد دارد ماهیت هاست که به عناصر اربعه منقسم شد هیوالیی دیونوسوس اینکه گفتنبا 

بعدي است و ساختار هستی تکتلویح نشان دهد که بازنمایاند و بهمادي دیونوسوس را 
نورانی  يبعددر وراي بعد مادي آن،  ،کنندمیادعا دین و مابعدالطبیعه  اصحابطور که آن 

روح مطلق هگل ي هتوان براي دیونوسوس نیچه از واژپس نمییا نفسانی وجود ندارد. 
 نیچه حیاتاستفاده کرد که از هواخواهی عاطفی این فیلسوف به فرادهش حکایت دارد. 

ي هگونه که دیونوسوس، کالبِد شوند، همانفهمیده شودکالبدشناختی به نحو باید صرفاً 
است، از آن  25افزون بر این، همین حیات شونده، قدرت. نه روح یا نفس آن ،وجود است

تا صورت  کندمیبر صورت پیشین خود غلبه بدون هیچ ترحمی  ،آنجاو جا این حیث که
 ظهور برساند:ي هدیدي از خود به منصج

. زیستن طرد کنیم از خویشتنمان ،در شُرُف مردن است را زیستن یعنی مدام آنچه
و نه فقط در دیگران،  در خویشتنمان  آنچهي هامان بودن در قبال همرحم و بییعنی بی

بنابراین زیستن، یعنی بدون ترحم بودن در قبال میرندگان، مفلوکان  ؛شودضعیف و پیر می
 گوید: «قتل مکن»(ع) پیر مییِهمه، موسبودن؟ و بااین و پیران؟ همواره یک قاتل

)Nietzsche, 1924b:68( . 
باري از معناي قدرت منتقل که گیرد بهره میقتل ي هباال، نیچه از واژي هدر فقر

خود و دیگران ي ه هاي فرسودترین وضعیت، بر صورتحیات در بهترین و سالم کند.می
این سنتی است که دیونوسوس به  ورزد تا طریق بسط خود را هموار سازد. چیرگی می

این سه مقوله، یعنی شوند، حیات و قدرت، هنگام فتح زمین، از انجام آن ابایی نداشت. 
گفته و ارتباط آن با دو الهیات پیشکه براي فهم امر دیونوسوسی در نیچه  هستندتعابیري 

تواند نشان دهیم چگونه دیونوسوس چونان مظهر شوند می اینکهبراي د. ندار لویتوا
 افکنیم.شوند میي ه، نگاهی اجمالی به تاریخچانتقال به فهم علمی جدید باشدي ه واسط

الهی به تفکر  ـايسقراطی، انتقال از فکر اسطورهدر یوناِن پیشبرداشت مدرن،  ربناب
 اظهارفی که با فیلسو ؛)1/118الف:1375 ،گاثريشروع شد (با تالس  ،طبیعی و فیزیکی

و (نفس) ، پسوخه وحدت اصل الهی و فوزیسبر از ایزدان است»، چیز سرشار «همه  اینکه
). از این نظر، خدا و 137 -136:همانکرد (تأکید و حیات و علت حرکت (اصل مادي) آرخه 

کامًال  بلکهگرفت، نیروي خالقه، در مکانی بیرون از فوزیس و متعالی بر آن قرار نمی
 ساختن عللعبارت است از جانشین : ««فهم جدید جهان»شدنشان داده میباش درون
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اي اجبار بیرونی» جیعنی نشاندن رشد درونی به شناختی؛علل اسطورهجاي طبیعی به
، از هاایزدان و دایمون آن است که  ). مقصود گاثري از اجبار بیرونی2/32الف:1375گاثري، (

. دخالت کنندو حوادث طبیعی  یامور انسان اند، درآن نظر که علل فاعلیِ خارجی
اي تنظیم با نضج تخمه یا بیضه مطابقشناسی خود را جهان 26آناکسیماندرمثالً  اساسبراین

نخستین ي ه زیرا این تخمه یا بیض ؛کرد که براي رشد به نیرویی بیرونی احتیاج نداشتمی
در سرما و  گیرد کهجاي می ، در زهدانی از آتشیا نامتعین از آپیرُنجدایی که پس از 

، در عالوهبه. )52-50:همان( داردرکت جاویدان ذاتی و ح، حیات است محصور رطوبت
 فوزیسي هیکردر پ باور داشت که حالِ بسطی  در سقراطی که به نیروي مدامفیزیک پیش

به  ظاهر محصور از نوع ارسطوییو نظام افالکی متعین و به س، اثري از کوسمومندمج بود
اصل ، قد این نگرشافالطون با ن). این در حالی است که 142:خورد (همانچشم نمی

 شدخوانده میها و حاکمیت الهی سراي ایده بنیاد نهاد که بیرون از فوزیس را در ايخالقه
، گویی حدي براي بسط کیهانی منسجم و قانونمند و ارسطو نیز با استقرار یک نظام

طبیعت ي هبا وجود کوشش اپیکوریان براي ترویج آموزنامتناهی کیهانی تعریف کرد. 
گون، در ا، به انحاي گونافالطونی و ارسطویی دو سنت، مستقل بود از ایزدان یی کهشکوفا

آشکار شد ارسطویی  مرکزيِزمین يگونه هاي مسیحی قوت گرفتند که اوج آن، در آنسده
با ظهور معیار کرد. اما طرزي جبارانه توجیه میتلویحاً مرکزیت کلیساي کاتولیک را به که 

را  باوري کهندر عهد نوزایی، شوندباوري، وجودقدیم س وسموخورشیدمرکزي و فروپاشی ک
باور به تکثیر و انبساط کیهان و حضور عامل حرکت در خود زد تا به موجب آن، کنار 
دیگر، آفریده و بار ) و 95 :1370، کاسیرر( کندها عودت بیرون از آنها و نه جایی پدیده

ي روشنگرکه  شدآفریدگار به یکدیگر نزدیک شوند. به دنبال آن، زمینه براي آن فراهم 
با ) و 103:ن (هماننه بیرون از آ ،در ذات شیء است ،کند که قانونرا طرح مجدداً این اصل 

: رفته به محاق رفت (همانرفته ،باشفعال در طبیعت، اصل برون باش باور به قانونِ درون
 ی مطرح کندبندي موجوداتکوشید مفهوم طبیعت پویا را علیه معیار طبقه 27دیدرو). 153

بر مبناي اصل  ؛ وي مفهوم طبیعت پویا رایافت نمودشناسی ارسطویی که در زیست 
هاي شده میان گونهکه به موجب آن، مرزهاي تعریف تشریح کرد ايشوندهباش مدامدرون

جاي حدس و ي که بهروشنگردر سان، بدین). 160:رفت (همانجانوري از میان می
، دوباره گرفتمیهاي رایج در اعصار گذشته، نتایج تحقیقات علمی مبناي تأمل قرار گمان

باشد. این توانست غیرآلی گرفت. این موجود حتی میدر خود موجود جاي می ،اصل حرکت
قلمداد ماده را موجودي  ندارد کهمسلکی که ابایی  ؛را به بار آورد هیلوزوئیسم ،طرز نگاه
پس از اجتماع ذرات، در  تواندو می بالقوه دارد حیات، غریزه و نیروي ادراكکند که 
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ازجمله  28ها صورت بالفعل ببخشد. موپرتوییشرایطی خاص، نیروي مزبور را در ارگانیسم
به دست آگاهی  تواندمیاتم مادي معتقد بود که  اندیشید وگونه میکه اینبود متفکرانی 

با استناد به کالبدشناسی،  نیز با اعتقاد به ماشین انسانی و 29المتري ).157 ص (همان، آورد
خواندن  و ضمن افسانه ي داردترمغز پیچیده که صرفاً کردمی انسان را حیوانی توصیف 

و  یلوراتغریزه است و بس (حیوانات، ي هاکنشي هکه منبع هم کردمیروح اظهار ي ه لطس
غالب نبود، پس از چندي  دیدگاه هامدت طرز نگاه مزبور که). 447-446: 1395 ،کریستوفر

گرفتن عقل با مغز در یکسان همین تفکر است که شوپنهاوري هدر سایگرفته شد. جدي 
به وقتی از بیرون  آنچهکه « کندصراحت حکم به ) و746 :1388،شوپنهاور( کندنمیتردید 
مغز»  شودمی ،کنیممی شنگاه درون، هنگامی که از شودمی شناختي هقو، نگریمآن می

، 30راسوکه بر نوس آناکساگ آنجا، یونانیان تراژیک عصر در فلسفهنیچه در  ).737:همان(
: 1386نیچه، شمرد (ا محصول مغز می، ذهن رگیردایراد می ،ز تنچیزي منفک اي ه منزلبه

دار براي حذف عامل مجرد سواي از وجود ). درواقع نیچه وارث تمام این تالش دامنه130
، براي گذر از کندتمهید میطور که در تحلیل رؤیا همان رت بهتر، نیچهبه عبا ؛مادي است

اگر بخواهیم از منظر وي به این تاریخچه  کند.میمبادرت  روح، به حذف روح ـت جسمثنوی
سقراطیان با الهام از تفکر دیونوسوسی  نگاه کنیم، چنان است که گویی، کوششی که پیش

ارسطویی و مداومت تفکر مسیحی، تا آغاز عصر نوزایی  ـافالطونیند، به تدبیر کردخود آغاز 
تحلیل وي از معوق ماند.  يروشنگربه راه افتادن نهضت  هنگام و بعد از مدتی وقفه، تا

 به اوي دارمیزان وام رب گواهی است داشته، با طبیعت در گذر اعصار انسان که ياه رابط
از که قاعدگیِ افعالی سازان، طبیعت چیزي نبود مگر بیي. در نظر نخستین دینروشنگر

که انسان عین قاعده به آنجاو از صادر شده بود جادویی، الهی و شیطانیي هقواي ناشناخت
را تا آزادي و سرکشی آن  کردرفت، باید قوانین و شعائري بر طبیعت اعمال میشمار می

و افعال آن را بر وفق نیازهاي خود تغییر دهد: ) Nietzsche, 1915:118( محدود کند
حک   درنتیجه،«ماهیت آیین دینی، محدود و منحصرکردن طبیعت است به منافع بشر و 

، فارغ از علمیکه اساساً فاقد آن است»؛ این در حالی است که انسان  طبیعتقوانینی بر 
. )121:همان( دهدها تطبیق مییابد و خود را با آنبه شناخت قوانین راه می ،هاخرافه 

که باور به قانون، آنجاحال، ازباایني در تقویت این احساس نقش بسزایی داشت. روشنگر
طبیعت مادي امال شود و خواه قانونی که در نهاد خود طبیعت قانونی که از بیرون بر خواه 

کند و این تقسیم، یادگاري از مطیع و مطاع تقسیم میي هفعال باشد، طبیعت را به دو پار
کند گذارد و اعالم میي فراتر میروشنگرتقسیم سنتی خالق و مخلوق است، نیچه پا را از 

وهواي ایزدشناسی سمت حالد، نیچه بهاز این مرحله به بع .است خائُسکه طبیعت 
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دعاوي  آمیز،طرزي کنایهبه ،طربناك دانشاز  109کند. وي در بند اپیکوري میل می
را جهان ي هشناسان جدید دربارو حتی براهین ستارهها آلیست مدرن و ایدهي هفالسف

است، نه یک ارگانیسم،  نفسصاحبکند که جهان نه یک موجود اعالم می داند ومیمردود 
دگی نشکل. جهانی که در آن زضوي بیمعین نه یک مکانیسم و نه نظامی از مدارهاي 

تا  هاست که انتظام آن و مدت حاصل از این انتظام سبب شد 31کنیم، یک استثنامی
، «تا ابدگرنه و ،پذیر شودامکان ارگانیک» حیات][یا «تشکیل استثناها»  «استثناءِ

که به معناي فقدان بل ،است، اما نه از سر فقدان ضرورت خائُسخصوصیت کلی این جهان، 
شناختی انسانی نظم، ساختار، صورت، زیبایی، حکمت و هرچیز دیگري که امور زیبایی

است و در ره، طبیعت از قانون به این معنا ).Nietzsche, 1924a:152(شود» نامیده می
ند نیروي قدرتم هرچند، آن، نه کسی هست که حکم کند و نه کسی که حکم بپذیرد

هیچ مشیت از پیش ا طبیعت ربنابراین  .دهدسو بسط میرا به همه آن  32ضرورت
گرفتار  عینرا در تآن ،باید بیرونی یا درونی گونهدهد، هیچسوق نمی به جلواي شدهتعیین

آزادي و ي هبیعت گستر. طکندي وارد نمیاش حدبر شادمانیهیچ ناظر المپیی سازد و نمی
 او، خود دیونوسوس است. ؛طرب است

ي هدر کنار این، باید از تحول دیگري در دانش فیزیک یاد کرد که کارش تأمل بر نحو
که  دانش «ترمودینامیک»، یعنی استانرژي حرارتی در ابدان طبیعی ي هانتشار و مبادل

به مقتضاي ). Akbalik, 2009:26( باشدنمادي از آن توان میدیونوسوس در مقام قدرت، 
قانون اول ترمودینامیک که روایت اکملی است از پایستگی انرژي، تمامی نیروهاي طبیعی، 

داري با مق ،هاي مختلف نیرویی واحداعم از مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی و جز آن، صورت
صرفًا از حالتی به حالت دیگر و از نوعی به  بلکهشود و نه نابود، ثابت است که نه ایجاد می

جاي ماده کند، مرکزیت نیرو بهدر این قانون خودنمایی می آنچه. شودمینوع دیگر تبدیل 
صرف. ي هنه ماد، هایی از نیروستترمودینامیک، اجسام انباشت منظر دانشاز درواقع است. 

 زایش نسبت بین نیرو و ماده در ترمودینامیک، با نسبت بین دیونوسوس و آپولون در 
 ،«جامع»اصل آن مظهر کند که دیونوسوس، توصیف می ، نیچهآنجااست. در برابر  تراژدي

اصل «دارد و آپولون، مظهر  قرار که در وراي تغییرات ظاهري طبیعت تعین استنامنیرویی 
را از دیونوسوس  کیهانیو متعین بخش است که تمامی افراد متفرق نیرویی نظم، »تفرد

اصل  بلکهقدما یکی دانست، ي هاولیتوان با جوهر سازد. اما این اصل جامع را نمیپدیدار می
صرفاً باید چونان نیرویی ساري در طبیعت نگریسته شود که ابدان طبیعی، تجسماتی مزبور 
ترمودینامیک، همان ارتباطی را بین بر شناسی مبتنیاند. به عبارت بهتر، طبیعتاز آنموقت 

ي ههاي منجمد آن در گسترمیان آتش و پاره 33کند که هراکلیتوسنیرو و ماده اثبات می
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توانست  ، هراکلیتوس نخستین کسی است که صورت به این. کردفوزیس شهود می
به تفکر علمی  بردارد واساطیري دل  ـدینیي هاز اندیش ،دیونوسوس مفهومي واسطه به

 آنجابرابري دیونوسوس و آتش،  و در این کار، بر دانشمندان جدید سبقت بجوید. کندورود 
ا آتش آسمانی و وس یاسطوره، این ایزد، از نکاح زئي ه فتبینیم، به گشود که میتقویت می

این مطلب را حتی تفاسیر نوافالطونی نیز د آمده است. القمري به وجوسمله یا آتش تحت 
عنصر حامل آذرخش است و سمله نیز نمادي از  ، زئوساین تفسیربر بناکنند. تأیید می

از دیرباز . به همین سبب است که دیونوسوس را )Proclus, 1816:7/231( آتش مادي
ک معنا، گون» شهرت دارد. در واقع، به یاند که به «آب آتشمظهر شراب دانسته 

و شراب زمینی است که در نهاد عالم مادون سریان یافته  ـدیونوسوس، حرارتی آسمانی
 است.  آن تبلور مجسم

که از  ايدهد، با بار معانیوصف، مفهومی که نیچه از دیونوسوس به دست می با این
تواند روان آزادي را که هنوز به هواخواهی گیرد، میطرب اپیکوري و شوند هگلی به وام می

که علم جدید از آنجاعاطفی از فرادهش مبتالست، به اقلیم علم رهنمون شود، تا
به بیان دیگر،  .34برداشته است پرده یروبنیاد طبیعتختار ناشیا و ساي هتغییرپذیري هم

دهد که قرار می را شوند، حیات و قدرتدر شخصیت دیونوسوس، اوصافی چون اسطوره 
، سنخیت دارند. شودمیبحث  هااز آن تردید، با اصول حرکت و نیرو که در علم جدیدبی

نیز تواند درك ما از روش و نتایج علم تجربی و دیونوسوس میي ه تأمل بر اسطور بنابراین
 .کندتصدیق این علم را به بهترین وجه میسر 

 

 نقد الهیات مجازيِ نیچه. 5
 این تصور را که «الهیات مجازيِ» نیچه احیاناً از دین یا عرفانیتوان کلی میطور به
 توجه به اقتباسِدر گرو نخست، ي همرحل .مرحله نقد کرد دو، در الهام گرفته است موثق

 یک  منظر از که ستاینجا نکته هاي ناقصِ اپیکوري و هگلی است.نیچه از الهیات  ابزاريِ
و  است کرده اتخاذرا  ي درستیشیوه الهی امر به کردروي در هگلی الهیات نه ،موثق الهیات

 ،گرفت سراغ الهیات دو این در توانمی که دهاییایرا تمام از سواي. اپیکوري الهیات نه
 و فراباش ایزدان به باور و تنزیهی روشی بر کار ابتناي با اپیکوري الهیات گفت توانمی

 فاصله موثق الهیات ، ازباشدرون خدایی به باور و تشبیهی روشی بر اصرار با هگلی الهیات
 نیز و یکدیگردر تعادل نسبت به  را تشبیه و تنزیه ،موثق الهیات یک کهدرحالی گیرند؛می
خود  کالم در، همبا معارضِ قول دواین  از نیچه با استفاده. کندمی لحاظ یکدیگر ضمنِ در

 حمله، هر در و برد حمله موثق و ، متعادلکامل الهیات به ،مختلف سوي دو از دارد قصد
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اپیکوري و  تنزیهِبا کمک  . ويدهد قرار خود آماج را عرفانیـدینی هايآموزه  از بخشی
با قلمروِ اعیان  تازد که در عرفان اسالمیبرآمده از آن، بر مُلک مشیت می مسلکیِقَدَري
به تمام مفاهیِم  تشبیهِ هگلی،ي هدیگر، با تألیهِ تاریخ به شیواست. ازسوي  معادلثابته 
ر رأس د مسافِر حقیقیِ تاریخ، ،تازد که مفهوم انساندینی میي هیافتشده و تثبیتتعریف

خداوند یا ي هالهی نیست که مانندي هآفرید ، انسان دیگر آنبه این معنادرخشد. ها میآن 
زمان و حکومت عدل  و از دوران زرین بهشتی به سمت آخر هبر «صورت الرحمن» خلق شد

برحسب اتفاق مانند هر ارگانیسم دیگر، باید نهایی در حرکت است، بلکه موجودي است که 
اش مهجور مرور از بُعد حیاتیهبدر سیر تکاملی خود، باشد، ارگانیسمی که شکل گرفته 

 ,Nietzsche( امر ارگانیکي هبا ظهور آگاهی، این آخرین و دیرآمدترین توسعو  مانده
1924b:47( است لغزیدهعقالنیت فروي هورط در ساختار متکامل او، به. 

 یونانیان پژوهش، یک طبق بگوییم که است يضرورنقد،  دومي هپیش از ورود به مرحل
. موضوع در مقام نه کردند،می استفاده محمولی صورتبه گزاره، در را خدا یا ثِئُسي هواژ

 به ذهن در شگرف تأثیري و داشت بهره قدرت عظمت و از را آنچههر ، یونانیاناساسبراین
 از پس و است داشته وجود ما از پیش که سرمدي موجودي؛ نامیدندمی خدا نهاد،می جاي

 انیونانیمذاِق بیشتر با  کاربرداین ). 21-20:ب1375 ،گاثري( داشت خواهد وجود نیز ما
، چهار وجود ایزديِ آیدُنِئوس، هِرا 36امپدُکلسکه چنان، سازگاري داشته است سقراطیپیش

خراسانی، (برد ايِ خاك، باد، آب و آتش نام میرا مترادف با چهارگانِ آرخه  ئوسو زِنِستیس 
 بخشی به مفهوم خدا، این رویه افالطون در تعالی هايتالشپس از اما ). 344-345 :1370

با  توجه داشته است و از آن شگرد ه اینبکه اشاره رفت، نیچه چنانرفته منسوخ شد. رفته 
یعنی هنري که امري ملموس و مادي اما ارجمند را به  ؛کندساز یاد میآرمانی هنرِ اصطالح

 آنجا تا تاریخ، تألیهِ هنگام نیچه .الف که توان دریافتمیاینجا  از. دهدمقام ایزدي ارتقا می
 تعبیر خدا به عظمت این از که آنجا تا و است متأثر هگل از دارد، نظر تاریخ عظمت به که
 بنابراین. دهدمی نسبت یونانیان به فوق پژوهش که است گرفته بهره شگردي از کند،می

 ،»است تاریخ خدا،«آنکه  نه ،»خداست تاریخ،« نیچه، ازنظر بگوییم که است آن تردرست 
 تاریخ در واقعاً خدا که سازدمی متبادر ذهن به را هگلی تصویر این آسانیبه  که ايگزاره

سو مثابه خائُس ازیککه نیچه میان طبیعت به تر، وحدتیاز این مهم .ب ؛است یافته تجسد
وحدت وجودي ي ه به یک نظریآنکه  گیرد، بیش ازدیگر در نظر میو دیونوسوس ازسوي 

در این تصویر، کشد. رهنمون شود، تألیه طبیعتی است که علم ترمودینامیک به تصویر می
 که یافت راه اينیچه تلویحیِي هضابط توان به اینمی اساس،براینطبیعت بذاته نیرو است. 

 پایندگی و العادهفوق  تأثیر از حظی آنچههر بر یونانیان، که شیوه همان به ،»خداست نیرو«
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 خدا مثابهبه نیرو مفهومهرچند . کردندمی اطالق  محمولی نحوبه را خداي هواژ داشت،
 و هاکاستی شودنمی موفق فقط نه ،کند جمع هگلیتشبیهِ  و اپیکوري تنزیهِ میان کوشدمی

 آن تمام بلکه ،کند برطرف را صرف تشبیه و صرف تنزیهي هشیو دو از ناشی هاينارسایی
 فناناپذیرِ  نیروي نیچه دیونوسوسِ. رساندمی خودي ه درج منتها به را هانارسایی و هاکاستی

 و است آدمیان اخالقی و ساختهذهن قوانین بر نقضی رفتارش که است طبیعیو خائُسیِ 
 با را آدمیان گناهیبی تمام آن،ي هخرداننابناپذیر و بینیپیش هايبازي و بسط حال،درعین

گاري گونهاز خداي این نکته، الهیات مجازي  بهباتوجه کند. می توجیه شانغریزي رفتارهاي
هاي منبعث از افالطونی و عرفان عصربرد و با الهیات مینسب سقراطی طبیعی یونان پیش

 .ی نداردادیان ابراهیمی اشتراک
      

 گیري نتیجه. 6
رایج و هاي هایی که فارغ از سنت هاي آزاد است، روان نیچه پرورش روان ي هدغدغ 
هاي جدید، از نیروي حیات زش اندیشند و قادرند براي آفرینش ارفرادهش میمندرس 

در رسیدن به مقام آفرینندگی، نیچه مانعی را بر سر راه  اماخود بهره بگیرند. ي هسرزند
طور کامل از هنوز به ، در روزگار ويدهد روان مزبورکند که نشان میآزاد معرفی می روان 

انه، روشنگر تفکر  يماجرا از این قرار است که گرچه در پرتوبند فرادهش نرسته است. 
آمیز روان آزاد ریزد، هواخواهی عاطفیِ ترحمدستگاه ارزشی فرادهش فرومی انسجام معرفتی

فرهنگ ي هجدید به پهن یها در هیئت و کسوتشود که آن ارزش فرادهش سبب می از
 ،دیونوسوسیي ه فلسفي ه آید خود نیچه نیز با ارائاین نقد، به نظر می بهباتوجه. اما گرددباز

اساطیري است و به چراکه دیونوسوس از ایزدان  ؛افتاده باشد به دام هواخواهی عاطفی فرو
نیچه از دیونوسوس چونان نمادي استفاده که  دین یونانی تعلق دارد. کوشیدیم نشان دهیم

ي خود را (که به نوبه  آمیز دینی به دوران روشن علمیه کند که عبور از دوران خرافمی
محور است) در قالب یک الهیات مجازي  هاي زمینسزاوارترین بستر براي آفرینش ارزش 

توان می زند که به مدد آنل میکم دو نمونه از الهیاتی را مثا. نیچه دستکندتسهیل می
 نگرش اپیکوري به ایزدان و الهیات یعنی نگاه  ساخت؛محقق آسانی چنین گذاري را به 

مشیت در جهان و  نبودبرکنار از موجودات،  اول، ایزدانِ الهیات. در به خدا هگلیالهیات 
دوم، باور به خدایی شونده و تاریخی، ازجمله مفاهیم  الهیات و در  ،افول باور به دوزخ

در نیچه  د.ی جدید مهیا کننمینه را براي درك نتایج علمتواند زکه می استکارسازي 
هایی بهره جسته است که در دو الهیات مزبور از دیدگاهاش دیونوسوسی ي هتنظیم فلسف

رهاند دوزخ میي هها را از اندیشکند. وي به کمک وجه اپیکوري این فلسفه، روان کشف می
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به یاد او معصومیت انسان را ضرورتی که بر شوند طبیعی سیطره دارد، ي هو در گستر
ها را به او آورد. سپس به کمک وجه هگلی آن، تبارشناسی تاریخی مفاهیم و ارزشمی
مثابه که به آفریندرا می طربناكتلفیق این دو وجه شادمانه و متأمالنه، دانش  آموزد.می

دوم فرایند ي هاز گام، روان آزاد را سقراطیپیش ونانو با روش تألیهی ی معبري دیونوسوسی
، در این گامه، درك درست از مفهوم دیونوسوس کند.هدایت میسوم ي هگامبه اش تکاملی

کند و نتایج تحقیقات علمی درباب هیلوزوییسم و ترمودینامیک را تأیید می طور مکفی،به
نتایج مزبور را که بر محور اصول مسلم ، در آیندهآفرینی هرگونه ارزش باید ، اساسبراین

اوصاف،  با این دقت مدنظر قرار دهد.، بهچرخدمیشوند، حیات و قدرت ساري در طبیعت 
. کندوجه میبی کاري یا هرگونه عرفان، موثقدر عداد الهیات گنجاندن الهیات مجازيِ نیچه 

قلمروهاي ي هحذف هم براي اش از آنپدیدآورنده برداريبهرهالهیات که پس از این شبه
به  اساطیري ـشود، صرفاً با افزودن لحنی حماسیخود دور افکنده میخودي ، بهبرینِ وجود

ها در حمله به آني هخوردشکستکند روش تالش میان، روشنگر هايهو مناقش هاایراد
اي ندارد که به فرهنگ بشریت چیز تازه، دلیل به ایناحیا کند و  را رازورزي دینی و عرفانی

  .کندپیشکش به فرهنگی دینی  خصوصبهو 
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