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  چكيده
ها مجالي براي مـردم قـرن    و روشنايي المپ ،ها زماني كه سوت قطارها، زنگ تلفن

آن باقي نگذاشته بود، نيچه  ةدر علم جديد و فوايد فناوران كردن  نوزدهم براي شك
اي تنظـيم شـده    گونه او با نقد اين تصور كه جهان طبيعت به. كشيد آن را به چالش 

ترين بنيان علـم   علمي ما مطابقت داشته باشد، اصلي» قوانين«يا » قواعد«است كه با 
ت كه براي فهـم علمـي جهـان    يچنين با نقد اصل عل او هم. برد جديد را زير سؤال 

هاي مهم و ظريفي ميان  البته تفاوت. بخشيد بسيار ضروري است نقد خود را عمق 
در آثار دورة اوليه و مياني نيچـه و آثـار دورة   » عليت«و » قانون«نقد وي از مفاهيم 

كنـد بـا    تري از نقد خـود تـالش مـي    هاي ژرف نيچه در اليه. اش وجود دارد نهايي
» جهان حقيقي«از كار درآمدنِ  ةعميق ميان علم و مابعدالطبيعه، افسانكشف پيوندي 

ليسـتي  ياز اين رو، نيچه علـم را نه . بنيان شدن كل بناي علم جديد جلوه دهد را بي
داند و با مقايسة علم و الهيات، علم را واالترين صورت آرمـان زهـد و بهتـرين     مي
 اشت كه هدف نيچـه نهايتـاً نـه كنـار    البته بايد توجه د. كند دست آن معرفي مي مه

عنوان رانة اصلي آن، بلكه تجديـد بنـاي آن بـر      بهگذاشتنِ علم و خواست حقيقت 
  .ي است كه به زندگي آري گويندهاي نو ستونِ ارزش

 نيچه، نقد علم جديـد، قـرن نـوزدهم، قـانون طبيعـي، اصـل عليـت،        :ها كليدواژه
  .نهيليسم، آرمان زهد
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 بـارة نيچـه در . پـردازد  هـاي علـم جديـد نمـي     اين بدان معنا نيست كه نيچه به نقد ريشـه 
اش از چنين پژوهش  انديشد، اما انگيزه دكارت عميقاً مي ويژه بههاي علم جديد و  خاستگاه

تـأثيرات  . تر بر علم قرن نوزدهم اسـت  افكندن هرچه بيش نور ن نقد تاريخياي و اي ريشه
زمـين در قـرن نـوزدهم بسـيار بنيـادي و عميـق بـود و نيچـه قطعـاً           علم بر مردم مغـرب 

كند كه اولين كسي است كـه بـه    نيچه ادعا مي. اي را ناديده بگيرد توانست چنين حوزه نمي
 ده اسـت كرو به شكلي جديد به علم توجه است عنوان يك مشكل نظر كرده   بهخود علم 

)BT: 18.( البته نيچه اولين متفكري نيست كه به نقد علـم  . ادعا تا حدي درست است اين
ا حمله ما. به لحاظي روسو و به لحاظي ديگر هيوم در اين زمينه بر او تقدم دارند. پرداخت

وجـد   يش هـر روز بـيش از پـيش انسـان مـدرن را بـه      به علم قرن نوزدهم كه دستاوردها
ـ جرتـر متفكـري    آورد و دليلي بر پيروزي تفكر مدرن بود، امر خطيري بـود و كـم   مي ت ئ
  .كرد به چنين اقدامي دست زند مي

 يـه هـا تك  كه علم جديد بعد از قرن هفدهم بـر آن  را هايي فرض كند پيش نيچه سعي مي
تفسير ممكـن از   يگانهكه علم دكارتي  خواهد ايمان ما را به اين مياو . نشان دهد كرده است

تفسيري از جهان پذيرفتني است كه قابـل شـمارش،    يگانهكه  اين«: جهان است، سست كند
كـم بالهـت و    و لمس باشد، اگر نگوييم ديوانگي يا حماقت، دسـت  ،حساب، وزن، رؤيت

ترين تفسيرهاي ممكـن   د يكي از احمقانهتوان از جهان مي “علمي”تفسير . لوحي است ساده
كنيد مكانيك شـما اولـين و آخـرين     آيا فكر مي...  ها ترين آن از جهان باشد، يكي از ضعيف
رسد نقد نيچه از  نظر مي به. )GS: 373( »پاية آن استوار گردد؟ قوانيني است كه هستي بايد بر

در اين مقاله با . اند چنداليه و البته مرتبط و به هم پيوسته هاي علم جديد فرض مباني يا پيش
ويـژه ليتـر    تفاسير برخي از مشهورترين مفسران نيچه مخصوصاً در سنت تحليلي، بـه  كمك

)Leiter, 2002( ،كالرك )Clark, 1990( ،و كال )Call, 1995(   نقدهاي نيچه بر علم جديـد از
ها در يك روند منسـجم و پيوسـته و بـا در نظـر گـرفتن       نترين آ تا عميق  ترين اليه بيروني

  .شدخواهد بررسي  گوناگونهاي  تحوالت فكري او در دوره
  

 بودن طبيعت قانونمندنقد . 2
اگـر جهـان   . مفهوم قوانين علمي است بيني علمي قرن نوزدهم ترين ابعاد جهان يكي از مهم

گـاه علـم    كنـد، آن  بيني و منظم پيـروي مـي   طبيعي را جهاني دانستيم كه از قواعد قابل پيش
اش  بسـط فلسـفي   گوناگونهاي  نيچه در دوره. تواند ارادة خود را بر طبيعت تحميل كند مي

هاي ظريفـي وجـود دارد    نقدها تفاوتكشد، اما در بيان اين  ي طبيعت را به نقد ميقانونمند
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نفسـه يـا جهـان     اش به شـيء فـي   ابتدايي فلسفه ةنيچه در دور. ها غفلت كرد كه نبايد از آن
دليل پذيرش نظرية تطابق بر اين باور بود كه هيچ حقيقتي با ايـن   بهو نيز  حقيقي معتقد بود
ونه حقيقتي ازجمله حقيقت علمي گ و از اين رو، هر تواند تطابق پيدا كند جهان حقيقي نمي

منظور نيچه از قـوانين جهـان در   . )1393كريمي، ( )TL: 164-5( دانست را توهمي بيش نمي
اين نهايت خوشبختي «: نويسد مي دانش شادنيچه در . نفسه است قوانين جهان في اين دوره

بـراي  است كه كشفيات علمي راه را به روي بررسـي و تجهيـز هميشـگي مبـاني خـويش      
در . )GS: 46( »مگر جز اين هم امكان داشـت؟ ! گويم چه مي. گذارند باز مي كشفياتي جديد

آيد كه نيچه از اين واقعيت كه علم بـراي مـا قـوانين    نظر  بهنگاه نخست ممكن است چنين 
تـر بـه ايـن     ا نگـاهي عميـق  مـ ا ؛كند ابراز خشنودي مي آورد پذير به ارمغان مي علمي تحقيق

مگر جز اين هم ! گويم چه مي«عبارت . دهد كه اين تمجيدي موذيانه است عبارت نشان مي
زد كند  خواهد امكان قوانين علمي را گوش دهد كه نيچه درواقع مي نشان مي» امكان داشت؟

طـور ضـمني بيـان كنـد كـه        بهها را به چالش بكشد و  وسيله كليت و ضرورت آن  تا بدين
هـاي   ايـن يكـي از تاكتيـك   . قوانين دانشمندان است نه قوانين جهـان طبيعـي   قوانين علمي

ي و ضـروري  كلـ كند نشان دهـد بـاوري كـه غالبـاً آن را      محبوب نيچه است كه تالش مي
 دانند، صرفاً باوري است در ميان باورهاي ديگر و حتي ممكن است اين باورهاي ديگـر  مي

نيچه بر اين عقيـده اسـت كـه بـرخالف بـاور       شاد دانشدر . هم باشند» واالتر«تر و  معقول
بسياري دانشمندان و عوام، هيچ دليل ضروري براي اين فرضيه وجود ندارد كه جهان بايـد  

 .اي از قوانين رفتار كند مطابق با مجموعه
از آن جهـت كـه برخـي از نيازهـاي      ،د كه نيچه مشكلي با نظريات علميكربايد توجه 

ي كـردن و سـاختن   مـ گري، كسـازي، گزينشـ   او سـاده . كنند، ندارد عملي ما را برآورده مي
مـان را   مراتب ميان پديدارها براي افزايش قدرت ما براي انطباق بـا محـيط پيرامـون    سلسله

انـد   كـرده  ايراد نيچه به دانشمندان معاصر خويش اين اسـت كـه ايشـان فرامـوش    . پذيرد مي
است و نه تصويري واقعي از جهان سـاده   هايي با ارزش عملي ها ساخته حاصل اين گرايش
دانشـمندان  . )Cox, 1999: 31-32( ت دائمي در آن ناديده گرفته شده استرو ثابت كه صيرو
  :كند ها پيروي مي كردند كه گويي جهان از قوانين آن اي صحبت مي گونه قرن نوزدهم به
 فقدان يمعنا به نه ـ است يشگيهم )chaos( يا ينظم يب تماماً...  جهان نيا يكل يژگيو

 ،)form( صورت ،)arrangement( بيترت ،)order( نظم فقدان يمعنا به بلكه ضرورت
 يها يانگار گونه كه انسان يكالم هر نام كيدر  و) wisdom( حكمت، )beauty( ييبايز
 نه است، كامل نه جهان. است آن عامل ما) aesthetic anthropomorphism( ةشناسان ييبايز
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 ديتقل قصد وجه چيه به جهان. شود ييزهايچ نيچن ندارد قصد هم هرگز و فيشر نه با،يز
...  شود ينم متأثر ما ياخالق اي يشناخت ييبايز قضاوت گونه  چيه از و ندارد را انسان از

 يزيچ اتيضرور جز عتيطب. دارد وجود قانون عتيطب در كه نيا از ديباش برحذر
 هم يكس. كند اطاعت كه ستين يكس دهد، فرمان كه ستين يكس عتيطب در. شناسد ينم
  ).GS: 109( كند تخلف كه ستين

 يرويپ ينيب شيپ قابل نيقوان از جهان و اياش كه فرض شيپ نيا دنيكش چالش به با چهين
ولس  ستاريال. كند يم حمله يعلم تفكر يها شهير به درواقع كنند، يم عبـارت  حيتوضـ  در مـ 
اسـت كـه در    نيـ ا رديـ گ يم چهيكه ن يا جهينت«: ديگو يم ،مينقل كرد شاد دانشكه از  ،رياخ
 گونـه  چيهـ  كـردن،  مجبـور  يبـرا  يابـزار  گونه چيهوجود ندارد،  يقانون چياصالً ه عتيطب
 از ياريبسـ  قواعـد  جهـان  كـه  سـت ين نيا منكر چهين البته. تخلف اي اطاعت يبرا يا نهيگز

جهان اسـت رد   يقانونمندبر  يليدل ها نيرا كه ا دهيا نيا چهين اما كند؛ يم آشكار را حوادث
 عنـوان   بـه قواعـد را   دارد يماست كـه مـا را وامـ    يانگار گونه انسان يها شيگرا نيا. كند يم

 ياز قانون علمـ  چهيمولس نقد ن .)Moles, 1990: 206( »ميكن ريتفس] جهان[ بودن مند قاعده
 هـزاران  يبـرا  ديخورش كه نيا .است وميه تيشكاك ادآوريكه  كند يم فيتوص يرا به شكل

 كـه  باشـد  هيفرض نيا يبرا يمنطق يليدل تواند ينم است، كرده طلوع روز هر كه است سال
 بـه  دارد يوام را ما كه ماست يِانسان روان يداور شيپ صرفاً نيا كرد؛ خواهد طلوع هم فردا
 نيچنـ  از اش يانيـ پا آثـار  در چـه ين كـه  داشـت  توجـه  ديبا. ميباش داشته باور يزيچ نيچن

 باشد صادق او يانيم و هياول آثار يبرا تواند يم حداكثر يريتفس نيچن و كرد عبور يتيشكاك
  ).1393 ،يميكر ←(

هـاي   اسـت امـا تفـاوت    دانش شـاد بسيار شبيه  اگرچه فراسوي نيك و بدبيان نيچه در 
فراسـوي  هـاي   در يكي از مشهورترين پاره. دكرجا وجود دارد كه بايد توجه  ظريفي در اين

  :كند گونه تبيين مي نيچه ماهيت قوانين علمي را اين نيك و بد
 كـه  چنـان  د،يـ زن يمـ  دم آن از مغرورانه نيچن دانان كيزيف شما كه »عتيطب يقانونمند« نيا

و پـرت بـودن شـما از     عـت يشـما از طب  ريوابسته به تفسـ  يقانونمند ني؛ وجود ا... ييگو
ـ « چيهـ  ست،ين يتيواقع چيه يقانونمند نيا. است »يشناس زبان« تنهـا  بلكـه  سـت، ين »ينص 

 زيـ غرا آن، با شما كه بشر، دست به است يا لوحانه ساده يمعنا فيتحر و كردن يبند سرهم
 قـانون  برابر در يبرابر جا همه«! ديكن يم رابيس د،يبا كه سان آن را، مدرن روح كيدموكرات
 يا نمونـه  نيا: »ستين بهتر ما از و ندارد يفرق ما با مورد نيا در زين عتيطب ـ  فرماست حكم
 هـر  بـا  را خـود  يدشمن گريد بار آن راه از سروپا يب مردم كه يا نهفته ةشياند از يعال است
 تـر  فيظر و دوم دست ييِخدا يب كي زيو ن كنند يبازگو م يخودرأ و است دهيبرگز چه آن
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فرخنده بـاد  «پس  د،يخواه يرا م نيهم زيشما ن ـ  »ارباب نه خدا، نه«. كنند يم نهان آن در را
 بـا  كـه  آمد تواند يكس و ؛است نه نص ريتفس نيا... است؟ اما  نيجز ا ايآ» !عتيقانون طب

 نيهمـ  در كـردن  نظـر  بـا  و عـت يطب نيهمـ  ةفيصح در شما، خالف يريتفس ةويش و يتين
ـ  ـ  خودكامانه كاربست ها، دهيپد ـ  و پـروا  يب  ــ   برخوانـد  را قـدرت  يهـا  خواسـته  امـانِ  يب
 نهد دگانتانيد برابر در را »قدرت خواست« جا همه چرا  و  چون يب و استثنا يب كه يرگريتفس
 انيـ پا بـه  دييگو يم جهان ةدربار شما كه يزيچ همان قيتصد با را سخن او همه،  نيا با... 

 كـه  جهـت  آن از نـه  اما دارد، »ريشمارپذ« و »ريناگز« يريس جهان كه نيا يعني برد، خواهد
 هر يقدرت هر و ست،ين كار در يقانون يرو چيه به كه جهت آن از بل اند، حاكم آن بر نيقوان
 ــ  نباشد ريتفس كي جز زين سخن نيا كه رميگ. آورد يم بار  به را خود يامدهايپ نيواپس دم
  ).BGE: 22( بهتر چه باشد، ـ دياوريرا بر ضد آن ب ليدل نيكه ا ديهست مشتاق سخت شما و

. از جهان است ريتفس ينوع زين كيزيف نياست و بنابرا ريتفس يهر شناخت چهينظر ن از
 يهـا  دهيـ پد انيـ م روابـط  هـا  آن اسـاس  بـر  دانان كيزيف كه ياضير يها فرمول و ها هينظر

 ريتفسـ  توانـد  يمختلـف مـ   ةويبه دو شـ  كم دست كنند، يم ينيب شيپ و محاسبه را مختلف
كـه   يريتفسـ . خواسـت قـدرت   عنوان  به يگريو د عتيطب يقانونمند عنوان  به يكي. شود

 به دان كيزياست كه ف ياخالق يها وابسته به آن ارزش دهد يرا ارائه م ياضير يها فرمول
 عـت يطب ايـ  جهان كه كند يم يتلق ييها قانون را ها فرمول  دان كيزيف. دهد يم نسبت جهان

از جملـه   كيـ دموكرات يهـا  ارزش ايـ  ها يداور شيپ لِيتحم نيكند و ا يرويپ ها آن از ديبا
 ليـ تحم يرا بـه نـوع   يعلمـ  نيقـوان  زيـ ن) ibid: 9( چهين. است عتيبه طب »يبرابر«ارزش 
 ياخالقـ  يهـا  يداور شيپ ها و ارزش نيهر حال، ابه . داند يم عتيبه طب يرواق يها ارزش

 يبـرا  را ييها استعاره دان كيزيف گر،يد عبارت به .دريگ يجهان قرار م ريتفس ياست كه مبنا
 در يزيـ چ با اسيق قابل كه رديگ يم بهره ها آن از و سازد يم) عتيطب( »نص« كردن ريتصو

 بـه  وابسـته  و دهنـده  بازتاب رديگ يم كار به او كه ييها استعاره نيا و باشد او خود تجارب
نـدارد، بلكـه    يهـا كـاركرد شـناخت    استعاره نيا چهين نظر از. هستند او ياخالق يها  ارزش

 ياست كه آن را مهـم تلقـ   دان كيزيف ياحساس اخالق ةدهند ميدهنده و تعم صرفاً گسترش
 عبارت  به. كند يشناخت فراهم م كيزيكه ف كند يانكار نم وجه چيه به البته چهين. كرده است

 ها آن برحسب كه ييها استعاره بلكه ،يكيزيف يها هينظر اي كيزينه خود ف جا نيا در گر،يد
انكـار   م،يكنـ  يمـ  ريرا تفس عتيو طب ميده ينسبت م عتيخود را به طب يِاخالق يها ارزش

 عـت يهمـان طب  توان يم» خالف شما يريتفس ةويو ش يتين«با  ديگو يم چهين يوقت. شود يم
 يگـر يد ةاستعار تواند يخواست قدرت هم م يعنيكرد،  ريخواست قدرت تفس عنوان  بهرا 

 كيـ زيف آن اسـاس  بـر  و شـود  ليـ تحم عـت يطب بـر  يگذار ارزش يمبنا عنوان  بهباشد كه 
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همـراه   كيدموكرات زيبا آرمان زهد و غرا گريد ديجد كيزيف نيا. شود يگذار هيپا يديجد
 عتيخواست قدرت به طب يها ارزش ليهم كه با تحم ديجد كيزيف نياما هم. نخواهد بود

اسـت   امـا ممكـن   ،كند يم قيرا تصد نيا چهين. است ريتفس كي چنان همآمده است،  ديپد
خواسـت قـدرت    يها جهان با ارزش ريتفس چهياز نظر ن. سابق باشد ريبهتر از تفس يريتفس

 ؛Clark, 1990: 222-223(و زاهدانـه اسـت    كيـ دموكرات يهـا  جهان با ارزش ريبهتر از تفس
 تيـ عل اصـل  بـه  چـه ين نقـد  يعنـ ي بعد قسمت حاتيتوض با). 200- 194: 1380 ث،ياسم

  .داند يم »يشناس زبان«را در  ييخطا نيچن ةشير چهيروشن خواهد شد كه چرا ن
ادعايشـان بـر دسترسـي و     دليـل  بهاش قوانين علمي را  كه، نيچه در آثار اوليه خالصه آن

كه را هايي  ها يا ارزش فراروايت اما در آثار پاياني خود ،كند شناخت جهان حقيقي تخطئه مي
  .كشد اند به نقد مي ها به تفسير جهان پرداخته دانشمندان بر اساس آن

  
 نقد اصل عليت. 3

 رفتار يمنظم نيقوان اساس بر عتيطب كه است دهيا نيا به كينزد اريبس يا دهيا تيعل اصل
 يدادهايـ رو كـه  رنـد يبگ مسلم را اصل نيا ديبا جهان يعلم نييتب يبرا دانشمندان. كند يم

 توانـد  يعلـم نمـ   فـرض  نيا گرفتن مسلم بدون شوند؛ يم يگريد يدادهايرو لتع يخاص
 يبـر مـدار   اراتيچـرا سـ   ايـ  افتـد  يمـ  نيزم يدرخت رو ياز رو بيكند كه چرا س نييتب
نسـبت بـه    چـه ينقـد ن  ةكـه دربـار   يتـ يهمان روا. چرخند يم ديبه دور خورش شكل يضويب

 زيـ ن جـا  نيـ ا در يعني شود، يم تكرار گريد ينوع به زين جا نيا م،يگفت عتيبودن طب قانونمند
. ميريـ سراغ بگ چهين ةفلسف بسط گوناگون يها را در دوره تيعل به متفاوت نقد نوع دو ديبا

 تيعل يكانت  ـ  يوميه يكرديبا رو معتقد است نفسه يف ءيبه ش چنان هم چهيكه ن يا ه در دور
 جهـان  بـر  كه داند يم سوژه ذهن ميمفاه و مقوالت از را تيعل كه معنا نيبد كند، يم رد را

 نفسـه  يفـ  صـورت  بـه جهـان را   تيواقع مينتوان شود يكه باعث م جا آن از و شود يم اعمال
 بـد و  كيـ ن يفراسـو در آثار بعـد از  . جهان است فياز عوامل تحر يكيپس  م،يكنادراك 

 نظـر  بـه  كنـد،  يو آن را رد مـ  بـرد  يمـ  يپ نفسه يف ءيبه متناقض بودن ش چهيكه ن ،)1885(
 باعـث  تيـ عل كـه  نيـ از ا گرياما د داند، يما م يذهن ميرا از مفاه تيعل چنان هماو  رسد يم

 تيـ كه عل ستيقائل ن يا نفسه يف ءيچون به ش د،يگو ينم يسخن است شده جهان فيتحر
در  تيعل به انسان باور منشأ از چهين ليتحل رسد يم نظر  بهالبته . آن شده باشد فيباعث تحر

كه از بطنِ بـاور بـه    يا زبان و سوژه دوره دو هر در او. ماند يم ثابت اش يفكر اتيح طول
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و  هيـ اول ةدر آثـار دور  چـه ين. دانـد  يمـ  تيمنشأ باور انسان به عل شود يدستور زبان متولد م
 فيـ عامـل تحر  او سر برآورده اسـت  يعمل التيكه از خواست بشر و تما يتيعل اش يانيم

 و ييراانـدازگ  چشم از دشيجد ريتفس به دنيرس از بعد اما كند، يم يمعرف) نفسه يف(جهان 
ـ  درد يب خواست يب عقل« يآرزو دانستن عبث را  يدخـالت  ني، چنـ )GM, III: 12( »زمـان  يب
را  يلـوازم خاصـ   كـرد يدو رو نياز ا كيهر . داند يم ممكنريو شناخت بدون آن را غ الزم
 بـه  ادامه در كه كشد يم چالش به علم در را ييها دگاهيد و داشت خواهد همراه بهعلم  يبرا
  .پرداخت خواهم ها آن

اش بسيار شبيه نقد هيـوم از آن   ي نيچه به عليت در آثار دورة اوليه و ميانيينقدهاي ابتدا
مـورد تأكيـد نيچـه قـرار      اي كه پيش از اين هيوم به آن اشاره كرده بـود  همان مغالطه. است
يا » هاي مشابه لهاي مشابه، معلو علت«كند كه مشاهدة موارد كثير از  نيچه انتقاد مي. گيرد مي

پذير كنيم، دليلـي   بيني و محاسبه توانيم پيش ها برخي وقايع را مي هايي كه با آن كشف فرمول
تفـاوت مهمـي كـه    . در جهان نيست» تاصل علي«و  ،»قانون«، »ضرورت«وجود  برمنطقي 

گيـري مفهـوم    جا وجود دارد، نگاه تاريخي نيچه به شـكل  ميان رويكرد نيچه و هيوم در اين
 ،يزندگ ةزيغر بلكه ،داند نمي فرد عادت ةساخت صرفاً را تيعل چهين. عليت نزد انسان است

او در يادداشـتي بـه سـال    . بينـد  يممؤثر  نيب نيدر ا زيرا ن يخيو انباشت تار ،جامعه عادت
  :نويسد مي 1885

 يبـرا ” يِدر پ ،ييقصد نها ايعلت  يوجو جست در است يپرسش همواره “چرا” پرسشِ
امـا  (بـود؛ عـادت    وميـ حق با ه جا نيدر ا: ميندار “مؤثر علت يبرا يحس” چيما ه. “چه؟
 مشـاهده  غالبـاً  كـه  يداديـ رو كـه  شـود  يم رهنمون انتظار نيا به را ما!) فرد عادت فقط نه
ـ  يزيـ چ نـه  و: آمـد  خواهـد  گـر يد داديرو كي دنبال به شود يم اسـتحكام   چـه  آن! تـر  شيب

 دنبـال  بهرا  داديرو كيكه  ستيعادت بزرگ ن نيا دهد يم تيبه باور ما به عل يا العاده فوق
 و مقاصـد  چـه  آن از ريـ غ يا گونـه  بهاست  عيوقا ريما از تفس يبلكه ناتوان م،ينيبب گريد يكي
در  ــ  مؤثر يروين گانهي عنوان بهاست  دنيشيو اند ستنيباور به ز نيا. شوند يم سبب اتين

 كي يكردار است، و هر كردار كي يدادينكته است كه هر رو نيباور به ا ـ تياراده، در ن
بـاور بـه مفهـوم     نيا ايآ. است) subject(فاعل  كيباور به  نيا كند؛ يم جابيكار را ا ةكنند

 ).WP: 550( ست؟يحماقت بزرگ ن كيفاعل و صفت 

و خود سـوژه را يـك اشـتباه    » باور به سوژه«و » عادت«نيچه باور به عليت را ريشه در 
  .داند مربوط به دستور زبان مي

 معتقدنـد ) Leiter, 2002: 23( تـر ياز او ل يرويـ و به پ) Clark, 1990: 103-105( كالرك
 دسـت  سهنف يف ءيش شناخت به ديجد علم كه بود نيا نوزدهم قرن دانشمندان جيرا تصور
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معاصـر   انينوكانت گريكانت بود، با د ريتحت تأث اش هيآثار اول ةكه در دور چهين يول ،ابدي يم
 ذات قلمـرو  بـر  و دارد لـق تع داريصرفاً به قلمرو پد يباور بود كه روابط علّ نيبر ا شيخو

 ةدر آثـار دور  يحت چهين تر،يكالرك و ل نظر بهپس  ست،يقابل اطالق ن) noumenon( معقول
انكار  نفسه يرا صرفاً در جهان ف تيبلكه عل ست،ين يكل طور به تيمنكر عل اش يانيو م هياول
بـاور   نيـ ا دليـل  بـه  قـاً ياست كه به دانشـمندان دق  انيهمان سخن نوكانت نيدرواقع ا. كند يم

ارائـه   نفسـه  ياز جهـان فـ   يعلم به مـا شـناخت   كردند يكه گمان م كردند يحمله م شان غلط
 نظر داريپد جهان به فقطبود كه علم  نيا چه،ين شانياز ا يرويو به پ ان،ينظر نوكانت. دهد يم

 در و است كرده ليتحم جهان بر ما ذهن كه هستند يمحض ميمفاه »معلول« و »علت«. دارد
 انداز چشم در كه داشت توجه ديبا البته. ندارد وجود يتيعل ةرابط گونه چيه »نفسه يف« جهان
 ينـ يع قـت يحق صرفاً بلكه برد، ينم نيب از را تيعل بابِ در يِادعاها تينيع نكته نيا ،يكانت
كـالرك بـر نظـر     ليـ دل. كنـد  يمحدود م شود، يم داريگونه كه بر ما پد را به جهان، آن ها آن
  :استو بد  كين يفراسواز  ريز ةپار شيخو

 ياوهام چون هم يعني برد، كار به محض ميمفاه چون هم تنها ديبا يم را »معلول« و »علت«
 ،»يعلّ يبستگ« از يزيچ »نفسه يف« در. نييتب يبرا نه ـ مطلب رساندن و بردن نام يبرا جيرا
 علت، كه مييما نيا. كند ينم حكومت »قانون« جا آن. ندارد وجود »يروان اجبار« از ،»جبر« از

 و م؛يا  كرده جعل را تيغا و زهيانگ ،يآزاد قانون، شمار، اجبار، ت،ينسب تقابل، تسلسل،
 م،يزيآم يم ها و با آن ميده يم يجا اياش در »نفسه يف« نام به را ها نشانه جهانِ نيا كه يهنگام

  ).BGE: 21( يپرداز افسانه يعني م،يا كرده شهيهم كه ميكن يم را يكار همان گريد بار  كي

 نيا اما داند، يم »يقرارداد يها افسانه« را »معلول« و »علت« چهين اگرچه عبارت نيا در
» ... ندارد وجود تيعل از ،“ضرورت” از ،“يعلّ روابط” از يزيچ نفسه، يف در« كه او ةاشار
 بر بارها اش هياول ةدور آثار در خود چهين ،عالوه به. است تريل و كالرك ريتفس بر يشاهد
 يها يگذار ارزش و ها يداور پسِ در« ،»كيولوژيزيف« اي »شناسانه روان يندهايافر« يعلّ نقش
  .دانست تيرا منكر عل چهين توان يرو نم نياز ا ؛كند يم ديتأك) D: 119 & 542( »ما ياخالق

قابـل درك بـودن    چـه ياست كه چون ن نيا تريكالرك و ل ريبر صحت تفس گريد شاهد
را  نفسـه  يفـ  ءيو ش كند يرد م اش يينها ةرا در آثار دور داريو عالم پد نفسه يف ء يش زيتما

 موجب تيعل« كه باور نيا از ينشان چيه اش يينها اثر شش از كي چيهدر  داند، يمتناقض م
كـه   ،بـد  و كيـ ن يفراسو وشاد  دانشبرخالف . شود يمشاهده نم »شود يم جهان فيتحر
» مفهوم درست علـت و معلـول  «علم را  زيحاستيمسدر  دانست، يجهان م فيرا تحر تيعل

انـد تـا    با علم ابـداع شـده   تيضد يبرا فريگناه و ك ميكه مفاه كند يو ادعا م كند يم يمعرف
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 خـود  رامـون يپ بـه  ديـ نبا يآدم«: ديگو يم شيكش. كنند  يعيطب علل نيجانشرا  ياليخ يعلل
 تـا  بنگـرد  زهـا يچ در اطيـ احت و دقـت  بـا  دينبا كند، نظر شيخو درون به ديبا بلكه بنگرد،

 ضد بر است يانيعص« فريك و گناه مفهوم. »فروبندد را خود دگانيد ديبا اساساً بلكه اموزد،يب
 قـرار  چـه ين ديـ تمج مـورد  جـا  نيدر ا يو علم يعيعلل طب .)A: 49( »مفهوم علت و معلول

 علل به بتوان را ها دهيپد ةهم كه است نيا منكر زين دوران نيهم در چهين هرچند رند،يگ يم
) GM, III: 16( »يبـاور  مـاده  سرسـخت  مخـالف  و دشـمن « را خود چهين. فروكاست يماد
 را يعيطب جهان قلمرو از رونيب يها و فاعل روهايتوسل به ن چنان همالبته او . كند يم يمعرف

را بتـوان بـه    يو اخالقـ  ،شناسانه ييبايز ،يروان يها تيواقع ةهم كه نيا اما داند، يم نادرست
 كرد انيب يعلم يها در فرمول ايفروكاست  يريگ قابل شمارش و اندازه يِكيزيف يها تيواقع

ـ  يمـار يب ينوع« كه چنين توسلي ميينگو اگر داند يم »ابلهانه و احمقانه«  )GS: 373( »يروان
  .»كنند يم يته اش يغن ييبايرا از ز يهست يكيمكان يرهايتفس« نيچن .است

 نيچنـ : كرد انيب فرمول به اي كرد محاسبه شمرد، را يقيموس قطعه كي ارزش توان يم مگر
 چـه  يا قطعـه  نيچنـ  از! بود خواهد مزخرف و نامعقول چقدر يقيموس از »يعلم« يابيارز
  ).ibid! (»يقيموس« از يزيچ چيه يراست به چ،يه كرد؟ درك د،يفهم افت،يدر توان يم

 چـه يطور كه اشـاره شـد، ن   همان. است چهين دگاهياز د تيمنشأ باور ما به عل يبعد ةنكت
در بـاب   چـه ين دگاهيـ د ريمولس در تفس. داند يم تيعلرا موجبِ باور به   يزبان يساختارها
بـر   يآدمـ  شيگرا ةجينت تيعلبر  ليدل يب يةتك چهيباور است كه از نظر ن نيبر ا تياصل عل

 آن كند يم يسع چهين كه يا نكته«. است متفاوت يها ارزش با ها آن يبند و طبقه اياش ميتقس
 موجـه  كـردن،  ميتقسـ  زيمتمـا  وجـه  اي جزء دو به را داديرو كي كه است نيا كند مدلل را
 »ميكنـ  يمـ  هيـ تك زيتمـا  نيـ ا بـر  دائمـاً  كه است جهان از ما ةروزمر ريتفس نيا البته. ستين
)Moles, 1990: 191 .(برحسـب   يداديهر رو ريكه به هنگام تفس ،علت و معلول انيم زيتما

 نيـ ا از فراتـر  چـه ين نقـد  درواقـع، . است خودسرانه و جهنامو يكار م،يده يعادت انجام م
 مـا  يوقتـ  است معتقد چهين. است اساس يب و ناموجه معلول و علت به ما باور كه ادعاست

كـه اكنـون از جهـان     يريتصـو  يحتـ  م،يبرد  يپ معلول و علت به باورمان بودن ناموجه به
 توانـد  ياست كه مـ  يذهن برتر ذهن دوره نيا در چهين نظر به. اساساً فرق خواهد كرد م،يدار

  :كند رها م،يا دهيچسب ها ترس به آن دليل بهكه  ،تيعلمانند  يا گانه بچه ميخود را از مفاه
 يوسـتار يپ كي با ما درواقع ندارد؛ وجود معلول و علت نام به يدوگانگ نيچن كي احتماالً

)continuum( گونـه كـه حركـت را     همان قاًيدق م،يكن يرا از آن سوا م زيكه دو چ ميا مواجه
] ةلحظـ [آن . مينـ يواقعاً خـود حركـت را بب   كه نيا بدون ميكن يم درك مجزا ينقاط عنوان  به
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 نيـ درواقـع ا  انـدازد؛  يما را به خطا مـ  شوند، يها برجسته م معلول يكه در آن برخ يناگهان
دارد كه مـا   وجود نديافر تينها يب يناگهان ةلحظ نيدر ا. ماست يفقط برا يناگهان] ةلحظ[

 انيـ جر و وسـتار يپ كيـ  عنوان  بهكه بتواند علت و معلول را  يذهن. ميكن يها توجه نم به آن
 علت مفهوم گسسته، هم از و ليدل يب ميتقس كي چون هم م،ينيب يم ما كه گونه آن نه و نديبب
  ).GS: 112( شد خواهد منكر را) conditionality( يمندشرط هرگونه و معلول و

  :نويسد مي تبارشناسي اخالقو در 
  ــ   فعل يعني كنند يم دوچندان را فعل] كي[ اصل در مردم زند، يم برق آسمان كه يهنگام
 معلـولِ  مقـامِ  در را همـان  گـر يد بارِ و نشانند يم علت مقام در را داديرو كي بار كي: فعل
 از بهتر يكار زين دانان كيزيف]. است بوده رعد علت برق كه شوند يم معتقدو [ علت همان

. نـد يگو يمـ  سـخن  آن ماننـد  و »روين كردنِ اثر« و »روين جنبشِ« از كه گاه آن. كنند ينم نيا
 و دارد، قرار زبان افسونِ رِيز هنوز عواطف، از اش يآزاد و يسردنگر ةهم با ما، علمِ يِتمام
  ).GM, I: 13(فاعل، رها نشده است  نيا ،ياصل ةبچ يجازده به جا ةبچ نيا شر از

 تمـام  از يعنـ ي اسـت  سـرد  عقـل  بـر  يمبتنـ  كنـد  يمـ  ادعـا  كـه  مدرن علم چهين نظر به
هست  كه  چنان جهان را آن تياست و قصد دارد واقع كرده رها را خود ها يمدارانگار انسان

 يياز افسونِ زبان همان جـدا  چهيمنظور ن. بشناسد، دست كم از افسونِ زبان رها نشده است
 كه بود كرده نييتب مفصل طور به بد و كين يفراسودر  نياز ا شيپ چهين. فعل و فاعل است

 زين جا  نيدر ا). BGE: 16 & 17( است شده يدكارت ةسوژ به باور موجب افسون نيا چگونه
دستور زبان باعـث   ةقاعد نيدهد چگونه ا حيكه توض كند يباز از همان نكته استفاده م چهين
 يدر فصـل  ها بت غروبدر  نيچن هم چهين. در ذهن ما شده است تيعلوجود آمدن اصل  به
 نهـد  ينام م نادرست تيعل ةرابط يرا خطا خطاها نياز ا يكي ،بزرگ يِخطا چهار عنوان با

 اًيـ آمـده اسـت و ثان   ديـ چگونه در ما پد تيعلنشان دهد كه اوالً خود اصل  كند يم يو سع
  :ميشو قائل زييتم ياليو علل خ يعلل واقع انيم ديچگونه با

 ايـ  را، دانـش  نيا اما: ستيچ] يزيچ هر[=  علت دانند يم كه اند داشته باور شهيهم انيآدم
 يِهـا  تيـ واقع« آن قلمـروِ  از م؟يا آورده كجا از را، ييدانا نيا به مان مانِيا مييبگو است بهتر
 كارِ در كه ميا داشته باور. اند امدهين در آب از يواقع شان كدامِ  چيه تاكنون كه نامدار »يِدرون

را  تيعلمچ ] جا نيا[ كم دست كه ميا كرده گمان. ميا علت خود ما] كردن اراده اي[ خواستن
 يِهـا  نهيزم شيپ ةباب شك نداشته است كه هم نيهرگز در ا يكس. ميا گرفته عمل نِيح در
  بـه  يآگـاه  در »زهيـ انگ« نامِ به اگر و جست ديبا يم يآگاه در را، شيها علت اي كردار، كي

آن كار آزاد و در برابرِ آن  دادنِ انجاموگرنه در  افتي ميدر آن بازش خواه م،يبگرد دنبالش
 است؟ يعلت معلول شهياند هر كه است آن منكرِ يكس چه كه، آن سرانجام. ميستين گو پاسخ
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 تيـ علبـه   رسـد  يمـ  نظر به كه »يدرون تيواقع« سه نيا از...  است؟ شهياند علت »من« كه
 علـت  چـون  هم] اراده اي[ »خواست«همانا  شان نِيرتريو باورپذ نينخست بخشند، ياصالت م
) »سـوژه «( »مـن « تصـورِ  هـم  باز سپس و علت چون هم) »ذهن«( يآگاه كي تصور است؛
 ،يهياصلِ بد كي چون هم اراده بودنِ لتكه ع ديآ يم انيپس از آن به م فقطعلت،  چون هم
  ).TI, VI: 9... ( ندينش يم يكرس به ،يتجرباصلِ  كي

گرفتـه   شهير ميتعم كيدر ما از  تيعلاوالً اصل . به چند نكته اشاره كرد چهين جا نيا تا
 يشـك  چيرا بـدون هـ   تيـ علاصـل   ميـ ا كه ما فكر كرده ييجا نياول گر،يد عبارت  به. است

» ذهـن «مـن،   »ةاراد«تـا   ميـ ا دهيـ كه د يوقت. در درون خودمان بوده است ميا دست آورده به
مـن وجـود    يكردارهـا  ايـ مـن   ينباشد، حاالت روان) نفسِ من(» من«من و خود ) يآگاه(

ـ «و  ميا نشانده لتع يرا در جا» من«و  ،»ذهن«، »اراده« پس. نخواهد داشت  »يحاالت روان
 رونيـ آن را به جهان ب تيعلبه اصل  بردن  يپ با سپس و معلول يِجا بهرا  »مانيكردارها« اي
 م،يريرا در درون بپـذ  تيـ علاگـر اصـل    يكه حتـ  ديقصد دارد بگو چهين. ميا داده ميتعم زين

، »اراده«به نام  يزيچ چهياز نظر ن اًيو خودسرانه است؛ ثان ليبالدل نفسه يآن به جهان ف ميتعم
 و يوهمـ  يِرهايتصـو « ها نيا. رديگ قرار يعمل لتوجود ندارد كه بتواند ع» من«و  ،»ذهن«

 چيهـ  ةنـد يبازگو جـه يدرنت و جنباند ينم يجا از را يزيچ اراده« اند، »نيدروغ ييها ييروشنا
 ةنكت. )ibid( »يلفظ يا يو باز يا شده است و افسانه يتيكه حكا زين من« ،»ستين هم يزيچ

از هـر   شيو من را، كه ب ،اراده، ذهن] يعني[خود  يدرون تيواقع سه آن« انسان كه نيا سوم
 »من« مفهومِ از را وجود مفهومِ: است افكنده فرا] جهانبه [ خود از داشته، مانيا ها به آن زيچ

 »مـن « مفهـومِ  اسـاسِ  بر شتن،يخو از خود تصورِ اساسِ بر را »اياش« وجود و است برگرفته
 و تيـ واقع يجا به علت مقام در »ذهن« نشاندنِ يِخطا« با و »است كرده بنا علت چون هم
 بـا  و اسـت  دهيرسـ  »عـه يمابعدالطب اهـلِ  نزد« »نفسه يف ءيش« به »دنيسنج آن به را تيواقع

 جهـان . يا اراده امديپ يا كرده هر و آمد يم يا كرده چشمش به يداديرو هر« ،»اراده« مفهوم
 »است دهيچپ) »فاعل« كي( يا كُننده يداديرو هر رِيز در. بود ها كُننده يِبسگانگ چشمش به
)ibid: 3 .(اراده و علت  يدارا يها كه از خود به عنوان فاعل يما تصور نادرست چهيبه نظر ن

 ايـ كه در آن در پس هر فعـل   ميا خلق كرده يو جهان ميا به خارج بسط داده مياعمالمان دار
 چـه، يبه نظر ن. روح قرار گرفته است ايذهن، نفس  ياراده، نوع يدارا يمعلول، فاعل و علت

از من  مان نادرست برداشت يفرافكن نيهم حاصل هم ديجد يها دان كيزيف يستياتم تصور
را  تيعل جا نيا در چهين كه داشت توجه ديبا. است خارج جهان به مان اعمال علت عنوان  به
 تيعل مفهوم يريگ شكل يچگونگ بر اوالً جا نيا در چهين ديتأك. كند ينم انكار مطلق طور به
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 نيهمـ  يگـر يد انيبا ب چهين. است يواقع يها علت از ياليخ يها علت كيتفك اًيثان و ما در
را نگاشته  ها بت غروبكه  يدورانهمان  يعني 1888به سال  يگريد ادداشتيمطلب را در 

  :سدينو يم گونه نياست، ا
 نيـ كـل مفهـوم را از ا   ديشناسانه توجه كن اگر روان. ميندار تيعلاز  يا تجربه چيما ه قطعاً

 كي نيا اما ـ دستمان حركت مثالً علت ،يعني م،يهست علت ماكه  ميا اخذ كرده ياعتقاد ذهن
 كار به كجا هر در را نمونه نيا و ميكن يم جدا كردار از را، كار كنندگان را، خود ما خطاست؛

 م؟يا كرده ما كه ستيچ آن. ميكن يم وجو جست را يا كننده ،يداديرو هر يبرا ما ـ ميبر يم
 عمل آغاز شيپ نيز كه را يعضالن احساس كي را، يستادگيا تنش، ،يرومندين احساس ما

 فرض علت چون هم را آن اي نيا انجام ةاراد كه نيا اي م،يا گرفته يعوض علت با است، بوده
. وجود ندارد »علت« عنوان به يزيچ نيچن...  شود يم دنبال آن اساسبر عمل چراكه ميا كرده
 بـه  اسـت  بوده خودمان در چه آن ما ها آن با و اند، يهيبد رسد يم نظر بهكه  ييزهايچ يبرخ

  ).WP: 551( است يبيخودفر كه است شده ثابت م،يبفهم را يداديرو تا ميافكن يفرام رونيب
  

 نما بودنِ علم نقد حقيقت. 4

اي كـه   اول در دوره. نيمكبايد بررسي  گوناگوننسبت نيچه و حقيقت علمي را در دو دورة 
خواند و دورة   م ميهتو قيحقا ريساراستا با  او منكر حقيقت است و حقايق علمي را نيز هم

است كه اگرچه در اين دوره ديگر علم و حقايق علمـي   فراسوي نيك و بدآثار پس از  دوم
از آرمان پنهان در پسِ  برخاستهم نيستند اما انتقادات ديگري متوجه علم خواهد بود كه هتو

برخي از انتقادها نيز مانند ديد انحصاري علم نسبت به خـود كـه خـود را    . علم مدرن است
 .شود داند، در هر دو دوره مشاهده مي از جهان ميتفسير ممكن  يگانه

مثابة  بهمثابة حقيقت، علم  بهجاي تصوير علم  به ،اي كه نيچه منكر حقيقت است در دوره
جايي كـه   از آن«: نويسد چنين مي زايش تراژديمثالً در . كند مي نهاد پيشرا  )myth( اسطوره

انـد،   عنوان انساني كه معرفت و داليلش از ترسِ مـرگ رهـايي يافتـه     بهتصوير سقراط فاني 
نشانة اين است كه برتر از دروازة وروديِ علم، مأموريتش، يعني قابل درك كردن و از ايـن  
طريق توجيه وجود آن، به انجام رسيده است؛ و اگر داليل كفايت نكنند، اسطوره در انجـام  

اي كه من آن را پيامد ضروريِ، درواقع هدف،  ـ اسطوره  ها خواهد آمد كمك آن بهاين هدف 
توان اسطوره را نوعي قرائت خاص از حقيقت يا قرائت  اگرچه مي ).BT: 96( »ام علم ناميده

ا به هر حال اين با تصويري كه در قرن نوزدهم از علم رايـج  مشاعرانه از حقيقت دانست، ا
كنـيم، يعنـي جهـان بعـد از      ما اكنون زندگي مي البته در جهاني كه. بسيار متفاوت است بود
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معمـول نباشـد، امـا در    ممكن است اين ديدگاه چندان غير ،)Thumas Kuhn( كوهن توماس
  .شد زمان نيچه ديدگاهي كامالً خالف عرف محسوب مي

  :گويد داند مي اش منكر حقيقت مي نهماس كه نيچه را در تمام ادوار عمر فلسفي
گونه كه هست،  و نه جهان را آن كند ياز جهان ارائه م يينها فيعلم نه توص چهين نظر به

جهان نسبت به آن  يها فيتوص ريكه سا ستين يفيعلم توص ن،يبنابرا. كند يم فيتوص
» !كيزيف باد زنده« ←مثالً (ندارد  يبه خود علم اعتراض چهين. باشند تر مرتبه نييپاو  يثانو

)GS: 335 ((نفسه، يف علم، كه رديبپذ ستين حاضر كه است معترض يريتفس به او بلكه 
 كه كند يم ارائه عالم از يبخش از ريپذ حيتصح يفيتوص كه معنا نيا به است ريتفس
 مسلم علم كه است نيا علم با چهين مشكل. ستين ريتفاس ريسا از تر يواقع وجه چيه به
  ).Nehmas, 1985: 65( است گريد يها روش از بهتر شيها روش رديگ يم

 كنـد،  ينمـ  فيتوصـ  »هسـت  كـه  گونه آن را جهان« علم كه نهماس سخن از قسمت نيا
 مطمئن الاقل كه است تطابق يةنظر و) نفسه يف ءيش( يقيحق جهان به باور بر يمبتن وضوح به

 امـا . )TI, III: 6: مثال يبرا( خواند يرا افسانه م »يقيجهان حق« اش يينها آثار در چهين ميهست
 صـادق  چـه ين يانيـ م و هيـ اول ةدور آثـار مورد  در فقطسخن نهماس را  نيما ا كه نيا يسوا
 ميكنـ  قيتصد ميتوان يم چهين يفكر اتيح ةهم يبرا را نهماس سخن دوم قسمت م،يدان يم
 جهـان  از ممكـن  ريتفسـ  فقـط است و علم  ريتفس علم ازجمله يشناخت هر چهين نظر از كه
 نظـر  نيـ ا بر وجه چيه  به اش يينها آثار در چهين ديگو يم نهماس چه آن برخالف البته. ستين
 زيـ ن قبل قسمت در كه گونه همان. ندبرخوردار اعتبار از درجه كي به ريتفاس تمام كه ستين

 ياليـ بـه علـل خ   يتوجه به علـل واقعـ   يجا بهكه  كند يرا متهم م تيحيمس چهين ،شد گفته
 دهد يم حيترج جهان از يحيمس ريتفس بر را يعلم ريتفس يواضح شكل بهپرداخته است و 

)A: 15 .(متعدد از  يرهايتفس انيممكن در م ريتفس كي فقطعلم  چهياما به هر حال از نظر ن
 يممكن است و مشكل اصـل  ياندازها چشم انيانداز از م چشم كيبهتر،  عبارت  به ايجهان، 

 گانـه يكـه   كند يعلم گمان م. رديخود بپذ ينقش را برا نيا ستياست كه علم حاضر ن نيا
 يديـ تهد ديـ جد علـم  ن،يبنـابرا . كند يم ارائه ما به را جهان ينيع قيحقا كه است يريتفس

 جهـان  از معتبـر  ريتفسـ  گانهيعلم خود را  كه نيا. است يعلمريغ يباورها ةهم يبرا بزرگ
 از نـه  البته م،يباشرا در ذات علم شاهد  ييگرا جزم يكه نوع شود يباعث م آورد، يم شمار به
آشـكارا در   يزيـ چ نيچن بداند، يشگيو چرا و هم چون  يبخود را  جينتا علم كه جهت آن
 نـامعتبر  را جهـان  يعلمـ ريغ ريتفاسـ  تمـام  كـه  جهـت  نيا از ،ندارد ييدانشمندان جا انيم
  .كند غلبه ديجد علمِ ييِگرا جزم نيا بر دارد قصد چهين. شمارد يم
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 و برداشـت  جـز  زيـ ن كيـ زيف كـه  است دهيدم شهياند نيا مغز شش ـ پنج در بسا چه اكنون
 از امـا : آن يِآشكارگر نه و!) اجازه با! ما] يبشروضع [ تناسببه ( ستين جهان از يگزارش

ـ  ديـ با يم آن كار است نهاده حواس به مانيا بر را خود يةپا امروزه كيزيف كه جا آن  از شيب
 نظـر  بـه  نيچنـ  نيـ از ا شيب يرگاهيتا د زين ندهيو در آ ديآ نظر بههست آشكارگرانه  چه آن

 ياست، به سـودش گـواه   يدنيو بساو يدنيد چه آن و انگشتان و دگانيد رايز آمد، خواهد
 كننده قانعو  زيانگ و وسوسه رايعوامانه دارد، گ يكه ذوق يا زمانه يبرا يوضع نيچن. دهند يم

  ).BGE: 14(است 

همان  قاًيدق يعياز جهان طب گريد رياندازها و تفاس و امكان چشم عتيبه ابهام طب توجه
 ةحمل ياصل لياست و دل بيدر علم قرن نوزدهم غا كند ياحساس م چهياست كه ن يزيچ

كه  شود يشناخته م يزيچ يتوهم است كه وقت كي نيا«. ستين نياش جز ا او به علم زمانه
از جانب ماست؛ نه  يفيصرفاً انتساب و توص نيا. ميآن داشته باش يبرا ياضير يفرمول

 دليل بهبا علم  چهين دهد  يوجود دارد كه نشان م يعبارات شاد دانشدر ). WP: 628(» !تر شيب
شمار  ممكن از جهان به ريتفس گانهيعلم خود را  كه علم بودنش مشكل ندارد، به شرط آن

چون به  د،يدان يآن را موجه م شمااست كه  موجه جهان از يريتفس گانهي كه نيا«: اوردين
) ست؟ين طور نيا. است كيمكان تان يو منظور واقع(است  يعلم شماكه در ذهن  ييمعنا
 قابل كه است يرفتنيپذ جهان از يريتفس گانهي كه نيا دهد، ادامه را قشيتحق و كار ديبا

 ،يروان يماريب ينوع ميياگر نگو ر،يو لمس كردن باشد و الغ ،دنيد وزن، حساب، شمارش،
 »ريالغ« نيبا علم مدرن هم چهين يمشكل اصل). GS: 373(» كم احمقانه و ابلهانه است دست
بودن از گود  يقيحقريرا با برچسب غ بانيرق گريجدابافته دانستن و د ةخود را تافت. است

جهالت  كيكالم، علم دچار  كيدر «. با علم مدرن است چهين يخارج كردن، مشكل اصل
 »اگونهيرؤ برتك يوجود ندارد، نوع يگريد “شناخت” چيه ييكه گو يمطلق است، احساس

)WP: 608 .(خطر كي معرض در بشر زند، يم دامن آن به علم كه يبرداشت سوء نيبا چن 
 چراكه اوست، يرو شيپ كه شناخت يبرا يگريد امكانات بردن نيب از يعني است بزرگ
باور ما به شناخت ممكن  د،يبرآ است گرفته برعهده كه يا فهيوظ ةعهد از نتواند علم يوقت

 را يقيحقريغ شِينوع ك نيو ا مياگر به هنر خوشامد نگفته بود«: نديبب بياست كامالً آس
توهم  كه نيا صيتشخ ـ  علم يِكل بودنِ يقيحقريغ و بودن كذب گاه آن م،يبود نكرده اختراع

 نيهم). GS: 107( »شد يم ريناپذ تحمل مانيبرا ـ اند يآدم شناخت و احساس شروط خطا و
 كه علم،«: رديبگفلسفه را  يجا تواند يفكر كند م ينگرش علم باعث شده است كه حت

 آن برابر در مقاومت به تمام يخوشبخت با كه آن از پس بود، اتياله »زيكن« يرزمانيد
 به و بگذارد قانون فلسفه يبرا تمام يِنفهم و جسارت با خواهد يم اكنون پرداخت،
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). BGE: 204(» را لسوفيفنقش ! الل زبانم ـ رديگ عهده  به را »خداوندگار« نقش خود ةنوب
 يا فهيوظ نيچن گاه چيه يهاست و مرد علم ارزش دنيآفر لياص لسوفيف خاص ةفيوظ
كه فالسفه  ييها ها و ارزش در پرتو آرمان فقط يمرد علم. رديبگعهده  بر تواند نميرا 
 يها آرمان زهد و ارزش يآرمان زمان نيا. كند يم واست كرده  يپرداز هينظر اند، دهيآفر
 چهين البته. كند آن نيجانشرا  يگريآرمان د كند يتالش م چهيآن بوده است و ن يحام

 از شيب يبار خواهد يم كه علم يتوخال يادعا نيا از انسان تاًينها كه است معتقد
شود  ريد گرياست كه د نيترس او ا ماآگاه خواهد شد ا رديگ دوش بر شيخو تيظرف

 يباق ياستعدادها و معارف بشر ريسا يبرا ييجا شيكذب خو يادعا نيو علم با ا
به  يخاطر بدگمان به نكيا. ما به ارمغان آورده است يبرا ياديز يها دهيعلم فا«: نگذارد

» !يبزرگ يچه خطا اما. كنند علم ميتسل را زيچ همه لنديها ما انسان ن،يد شانيو خو نيد
)Nietzsche, Nachlass, quoted in Call: 79.(  

 كه است نيا كند يم ديتأك آن بر اش يفكر اتيح تمام در چهين كه يگريد ةنكت
. كنند يوار را بر جهان بار م انسان يميمفاه يعلم يها يپرداز هينظر در دانشمندان

معناست كه شناخت بدون  نيدالّ بر ا چهين ةشيدر اند) perspectivism( »يياندازگرا چشم«
 مورد در نكته نيهم. است ممكنريو غ ميعق يها شناخت و رانه ،دخالت خواست، عواطف

 يراستا در و يعمل ييازهاين كردن برطرف يبرا زين دانشمندان. است صادق زين علم
 نيا. كنند يم جعل را يعلم اصطالحات و كنند يم يپرداز هينظر شيخو يها رانه و عواطف

 نيا به يانيم و هياول ةدور آثاردر ( نفسه يف جهان با ينسبت وجه چيه به ميمفاه و اصطالحات
 كه ليدل نيا به يينها آثار در ست،ين ممكن علم يبرا نفسه يف جهان به يدسترس كه ليدل

 كه گونه آن، )باشند آن رهزن بتوانند يعلم اتينظر كه ندارد وجود يا نفسه يف جهان اصالً
 جهان” كيخود به  ةويبه ش دانان كيزيف« ،كردند يم تصور نوزدهم قرن دانشمندان اغلب
 دافعهو  )attraction( جاذبه«نمونه  يبرا. ندارد ،)WP: 636( »باور دارند “نيراست

)repulsion (جاذبه را تصور  ميتوان ينم. واژه كي: اند كامالً افسانه وار، نيكامالً ماش ييبه معنا
دفاع از خود در برابر  اي يزيدرآوردن چ تيخواست به ملك. ميريرا در نظر نگ تياما ن ميكن

از آن بهره  ميتوان يم چه آن از است يريتفس نيا »ميفهم يم« ما كه گونه آن ـ آن و دفع آن
 يكه از اصول اساس» جاذبه«مانند  يميكه مفاه دهد يم حيتوض چهين). WP: 627( »ميببر
پس . ند وار كه در قرن نوزدهم حاكم بود، تا چه حد انسان يكيزياست، همان ف وتنين كيزيف

 جهان ةنفس يف قتيپرده از حق ميمفاه نيكه ا ستين گونه نيا كيزيعلم ف يبرخالف ادعا
 خود كنند، يم عمل ذرات نيب كه ييروهاين دنيكش چالش به بر عالوه چهين. دارند يبرم
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اند با  آن را فرض كرده] ها دان كيزيفكه [ اتم«: كشد يم چالش به زين را »اتم« اي »ذره« مفهوم
 يا افسانه خود ن،يبنابرا و ـ شود يم استنتاج يآگاه يياندازگرا توجه به منطقِ چشم

 دهد يم حيتوض گونه نيمنظور خود را ا گريد يو در عبارت )ibid: 636(» باورانه است سوژه
 محاسبه را آن ميبتوان كه نيا يبرا م؛يآن را محاسبه كن ميبتوان ديدرك جهان، با يبرا« كه
 ايپا يها علت نيچن تيواقع در كه ييجا  آن از م؛يباش داشته ثابت و ايپا يها علت ديبا م،يكن
 »ييگرا اتم منشأ است نيا. ها اتم ـ  ميكن يم اختراع را ها آن خودمان م،يابي ينم را يثابت و
)ibid: 624 .(يحت و يشناس ستيز ،يميش غالب ميمفاه بلكه ك،يزيف ميمفاه تنها نه چهين 

 نيا. ستين ثابت يزيچ چيه يميش در«: كشد يم چالش به زين را خود عصر ياضير بعضاً
 دوستان. است يا مدرسه فرض شيپ كي] ثبوت[، ]است ثابتكه [ است ظاهر صرفاً

 »ميكن يم اخذ عهيمابعدالطب از را آن شهيهم مثل و ميلغز يم ثبوت دام به ما من، دان كيزيف
)ibid: 623 .(ةديعق به. جهان با نامنطبق دارد ييها فرض شيپ كه كند يم انتقاد علم از چهين 
 ما به ياضير فرمول كي با او و ستيچ گرانش ميپرس يم دان كيزيف كي از يوقت چه،ين

 به را منظم يداديرو اگر«: است نگفته ما به جهان ةنفس يف قتيحق از يزيچ دهد، يم پاسخ
 كرده ساده باشم، كرده خالصه ينمودار در را آن كه است نيا مثل فروكاهم، فرمول كي

). ibid: 629( »ام ننهاده بنا »يقانون« چيه اما باشم، كرده فيتوص را دهيپد آن كل، ... و باشم
 »روين« مفهوم ازجمله كشد، يم نقد به را ديجد كيزيف گريد ميمفاهقدرت  خواستدر  چهين
)ibid: 619-620(، فشار« مفهوم« )ibid: 622(، اتم« مفهوم« )ibid: 624(،  ينيماش مفهومو 
  ).ibid: 625( »حركت«

  
  بودنِ علم مدرننهيليستي . 5
 »يمـار ياَشـكال ب «و علـم مـدرن را    ،مدرن تيمدرن، معنو لتيفض قدرت خواستدر  چهين
كـه   داد ينشان مـ  در قرن نوزدهم سمينيو دارو نيدارو ةانداز يب تيمحبوب). WP: 56( داند يم

 وجـود  قـرن  نيـ ا مردم انيم در سالم ينوع عنوان بهگسترده به رشد و تكامل انسان  يا عالقه
علـم   عمـوم  تصور خالف بر كه نيا انيو ب باور نيا در ديترد جاديا با داشت قصد چهين. دارد

هـا را   نگاه د،يآ حساب به زا»يماريب« يعامل خود و باشد رشد نيا برابر در يسد است ممكن
از علـم   چـه ين ريتفسـ . شـند ينديو ارزش علـم ب  تيبه خود معطوف كند تا مردم واقعاً به ماه

 يسـت يليتر او از علم است كـه علـم را نه   گسترده يِاز نقد فرهنگ يبخش يماريب كي عنوان  به
 يتجلـ  هـا   هينظر نيچون معتقد است ا ،كند يم حمله »سمينيدارو« و نيدارو به چهين. داند يم
  .اند يعلم سميلينه
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 هـا،  دهيـ ا كـه  نيـ ا ةدربـار  ديـ اسـت و ترد  يبـودگ  يحس ته ينوع سميلينه چهين نظر از
را  سـم يلينه يمشـهور  فيـ در تعر چـه ين. اسـت  ييمعنـا  يدارا يو زنـدگ  ،جهان ها، ارزش

خـود را   هـا  ارزش نيواالتـر  كـه  نيـ به چـه معناسـت؟ ا   سميلينه«: كند يم فيتعر گونه نيا
 يمهمـ  ادداشتياو در ). WP: 2( »ابدين يپاسخ “چرا”در كار نباشد؛  يهدف. كنند ارزش يب
)ibid: 12 (ـ « نيـ سه جنبه از ا »يشناخت جهان يها ارزش افول« عنوان با را » شـدن  ارزش يب

 ةديـ و نقـد ا  ينـ يد يكردهايدر رو يباور تياول نقد غا ةدر مرتب سميلينه. كند يم فيتوص
 كـه  ياتيغا شود يم متوجه انسان كه پس از آن چه،ياز نظر ن. است ديدر عصر جد رفت شيپ

 ةمرتب. كند يم ياحساس پوچ اند، يواقعريو غ يتوهم دهند معنا او يزندگ به است بوده قرار
كه به او  ييها يانگار گانهي فهمد ياست كه انسان م يوقت چهياز نظر ن يستيلينه تيدومِ وضع

 تينها ياست كه ب داده يرا م “يكل”و وابسته بودنِ به  يمنطق ياز همبستگ يقياحساس عم«
، )تيانسـان  عقل، خدا،مانند ( است دهيد يم »آن از يپرتو ةمثاب بهبرتر از اوست و او خود را 

وارد كـارزار   عهيسوم مابعدالطب ةدر مرتب. »اصالً وجود ندارد يشمول جهان و يكل امر نيچن«
بـوده   سميليفرار از نه يفرسا در پ طاقت يبا تالش عهيمعتقد است كه مابعدالطب چهين. شود يم

صورت  »نيآخر«و  نياست بلكه خود سوم نداشته دربر يحاصل تنها نه تالش نيا مااست، ا
 يهـدف  چيشَوند ه] جهان[دو نكته كه  نيبعد از معلوم شدن ا«: را شكل داده است سميلينه

وجود ندارد كه انسان بتواند خـود را كـامالً    يوحدت بزرگ چيه تمامِ شَوند رِيندارد و در ز
جهـان شَـوند    نيا لگذر از ك. ماند يم يراه فرار باق كيور كند،  غوطه يدر آن ارزش متعال

فـرار از   يبـرا  عـه يمابعدالطب. »يقـ يحق جهانآن،  يماورا يو خلق جهان بيفر كي عنوان به
 حـل  راه نيـ ا بـا  مـا ا گذارد، يانسان م يپا شيرا پ نفسه يف ءيش اي »يقيجهان حق« سميلينه

 چگونـه  كه ابدي يم در انسان كه نيا محض به«: كند يم جاديا را آن از يتر يقو شكل درواقع
 او چگونـه  و اسـت  كـرده  جعـل  خود يشناخت روان يازهاين] رفع[ يبرا صرفاً را جهان آن
پـا بـه عرصـه     سـم يليصورت نه نيرا نداشته است، آخر يكار نيحق انجام چن وجه چيه به
از  شيو منـع خـو   يعياز عدم باور به هرگونـه جهـان مابعـدالطب    ستكه عبارت ا گذارد يم

است كه  دهيرس يا به نقطه يآدم« شود؟ يو آخر سر چه م. »يقيحقبه جهان  يهرگونه باور
 به ينهان اعتقاد نوع هر از را خود رد،يپذ يم تيواقع گانهيعنوان  شَوند را به] جهان[ تيواقع
 اگرچه كند تحمل را جهان نيا تواند ينم اما ـ  كند يم منع نيدروغ يها تيالوه و گريد عالم
اسـت كـه    تيـ واقع نيـ فهـم ا « سـم يليخالصه، نه طور بهپس . »دينما ينف را آن خواهد ينم

 “وجود” و ،“وحدت” ،“هدف”چون  يمقوالت... برحسب  توان يرا نم يهست يسرشت كل
 جهان قامت بر ارزش ةجام پوشاندن يبرا را ها كه ما آن يبرحسب مقوالت يعنيكرد،  ريتفس
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 افـت يدر نيـ و ا شوند ينم اطالق جهان بر مقوالت نيا كه ميا افتهيدر اكنون. ميا برده كار به
 عقـل  مقـوالت  بـه  مـان يا: كـه  آن جـه ينت« و ،»“ديـ آ نظر به ارزش يب جهان”شده تا  سبب

)categories of reason(، يمـا ارزش جهـان را بـا توجـه بـه مقـوالت      . اسـت  سـم يليعلت نه 
 ة، اشـار »مقـوالت عقـل  «اصـطالح  . »انـد  نشانه رفتـه  يساختگ يكه صرفاً به جهان ميا دهيسنج
 موضـوع  بـا  ارتبـاط  در زيـ ن را يكانت سميدئاليا جا نيدر ا چهين يبه نوع. به كانت دارد يروشن

 غـروب در فراز مشهور . كشد يبه چالش م شود، يمطرح م عهيكه در مابعدالطب ،»يقيحق جهان«
 )TI, IV: 1( »خطا كي خيتار ـ افسانه از كار درآمد تاًينها “يقيحق جهان”ه چگون«با عنوان  ها بت
 يبـه بـاور   ليتبـد  »يقيجهان حق«چگونه در شش مرحله باور به  دهد ينشان م چهيكه ن زين

 يقيجهانِ حق باور به. است يكانت نفسه يف ءيش اي يسوم معادل جهان نومن ةپوچ شد، مرحل
 انسان كرد، اشاره جا نيا در چهين كه گونه همان كه آن يكي. است سميليبه دو صورت عامل نه

 و ،ينـ يع تيـ واقع نه اوست يروان يازهاين مصنوعِ صرفاً »يقيحق جهان« برد يم يپ جيتدر به
. انـدازد  يمـ  ارزش از زيـ ن را »جهان نيا« ،»يقيحق جهان« يبرا شدن قائل ارزش با انسان اًيثان
  .افتد ياز ارزش م »يقيحق جهان« درآمدنِ كار از افسانه از شيپ »جهان نيا« يحت

مستقيماً به نقد علم  هاي مابعدالطبيعي عصر روشنگري آلمان نقد نيچه از كانت و ارزش
. بـاور دارد » جهان حقيقي«علم نيز به . شود منجر مي سميلينهترين چهرة  عنوان تازه مدرن به

تدريج بـا تغييـرات دائمـي و     اوالً خود اين باور نافيِ زندگي اين جهاني است و ثانياً علم به
را نيـز از كـف خواهـد داد و از ايـن     » جهان حقيقي«باور خويش به  هاي جديد نظريهارائة 

حقيقت مطلـق در عـالم    در نظام افالطوني .روي، علم آبستنِ آخرين صورت نهيليسم است
عنوان كالم   ا اين بار بهمهست ا چنان همبا رشد مسيحيت، ايمان به حقيقت . مثُل تحقق دارد
شود، اما نهايتاً ايمان به حقيقـت در علـم بـا زبـان قـوانين علمـي و كشـف         خدا متجلي مي

يـك ايمـان مابعـدالطبيعي     بـه حقيقـت  در هر سه مورد، ايمان . كند حقيقت جهان جلوه مي
پس بـه  . اين ايمان بايد به چيزي ماوراي طبيعت متوسل شود چراكه در هر سه مورد ؛است
بـودن علـم    يستيلينهدانستن آن، نقد علم و  يستيلينهنقدهاي نيچه بر مابعدالطبيعه و  نوعي

شود و جالب است كه در قرن نوزدهم علم را بندي به پاهاي مابعدالطبيعه  هم محسوب مي
بـراي مثـال، اگوسـت    (گيـرد   هاي آن را مي گريها و افراط گويي دانستند كه جلوي زياده مي

، اما نيچه بـار ديگـر از   )گويد و علمي سخن مي ،كنت كه از سه مرحلة رباني، مابعدالطبيعي
بابيچ . »ترِ همان است اين درواقع صورت پنهان«: كند تاكتيك محبوب خود استفاده ميهمان 

رغم ضرورت معرفت علمي براي حفظ زندگي در فرهنگ  علي«نويسد كه از نظر نيچه  مي
 ،نظر نيچـه  به ).Babich, 1994: 137( »است يستيلينهبخش دانشمندان اساساً  ما، انگيزة الهام



 71   اهللا كريمي  روح

نحوي ناآگاهانـه و نهـاني بـه درون     به سميلينه. كند ولي كاري ديگر مي گويد علم چيزي مي
اين رونـدي اسـت   . افشاي آن بسيار دشوارتر است دليلكند و به همين  علم مدرن نفوذ مي

بودن مدرنيتـه يعنـي همراهـي آن بـا      يستيلينه. بيند كه البته نيچه در تمام احوال مدرنيته مي
هاي سقراط و افالطـون و روايـت عاميانـة آن،     در بنيادهاي مدرنيته يعني انديشهآرمان زهد 
تر شده  تر و موذيانه تر آمده، پنهان و آرمان زهد هرچه پيش سميلينهاما . داردريشه مسيحيت، 

كـه آخـرين تجلـي و صـورت      ،ترين شكل آن را در علـم مـدرن   است، از اين رو، موذيانه
  .يابيم مدرنيته است، مي

كند حقايقي را دربارة جهان محسوس ارائه دهـد و   نسبت ميان علم مدرن كه تالش مي
اما نيچه ميان اين . ظاهر روشن نيست در مابعدالطبيعه كه ادعاهايي دربارة جهان معقول دارد

بـاب جديـدي را در نقـد نيچـه از علـم       پيوند علم و مابعدالطبيعه. بيند دو رابطة عميقي مي
غربي است،  ةمابعدالطبيع لفائق آمدن بر ك انگيزة حمله به علم جديد ين نقددر ا. گشايد مي

زير بيـرق جنـگ بـا     اين حمله به علم و مابعدالطبيعه. كه در علم جلوة جديدي يافته است
. ترين بخشِ نقد فرهنگي نيچه از علـم اسـت   مهم سميلينهشود و جنگ با  انجام مي سميلينه

شـكل   بـه  »معناي آرمان زهد چيسـت؟ «با عنوان تبارشناسي اخالق نيچه در جستار سوم از 
  .كاود تري نسبت ميان علم و مابعدالطبيعه را مي عميق
  

  ترين و واالترين صورت آرمان زهد تازه علم جديد. 6
اش  صـورت پنهـاني اراده    بـه بيند كه دچار آشفتگي غرايز است و  دانشمند را كسي مي نيچه

 »آرمـان زهـد  «عنـوان   بـا اين همان است كه نيچه آن را . معطوف به مرگ است، نه زندگي
)ascetic ideal(  روحِ حـاكم بـر    ،نظـر نيچـه   بـه . كنـد  به ما معرفي مـي  تبارشناسي اخالقدر

رسد، مطابق آرمان زهـد و   نظر مي چه در نگاه اول به ي مدرن، برخالف آنهاي علم پژوهش
پـس از تبيـين نسـبت آرمـان زهـد و       تبارشناسي اخالقنيچه در . در پي نفي زندگي است

  :نويسد مي كشيشان، اكثريت مردم، و فالسفه
 و دارد بـاور  خـود  بـه  يروشن به تيواقع لياص ةفلسف مقامِ در مدرن علمِ” نديگو يم يبرخ
 و مـاورا  و خـدا  بـه  ازيـ ن بـدونِ  تـاكنون  و دارد را آن ةاراد و شيخو كارِ جسارت و بس،
درسـت   قـت يحق...  “اسـت  برآمـده  شيخو كار ةعهد از خوب جهان، انكارِ يِها لتيفض

 يبه خود باور ندارد تا چه رسد بـه آرمـان   هرگزعلم امروزه : است كه گفته شد نيخالف ا
نـه آن   زد،يـ انگ يبرمـ  يرتيغهنوز شور و عشق و تب و تاب و  ييو اگر جا ـ   از خود باالتر

  ).GM, III: 23(است  آن صورت نيواالتر و نيتر تازهاست كه ضدّ آرمانِ زهد، كه 
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 چـه ين ةياولآرمان زهد است؟ پاسخ » صورت نيو واالتر نيتر تازه«علم  چهين نظر به چرا
 چـه ين). ibid: 24( »دارند مانيا قتيحق به هنوز« دانشمندان چون: است نيا رياخ پرسش به
 كند يم دايبا آرمان زهد ارتباط پ قتيبه حق مانيمطلب كه چگونه ا نيا تر شيب حيتوض يبرا

 يتبارشناساز آن را در  يو خود قسمت دهد يارجاع م شاد دانشدر  344 يةگو نيما را به گز
كتاب پـنجم  . ميرا مطالعه كن شاد دانشكه كل كتاب پنجم  كند يم هيتوص البته و كند يم نقل

 ييهـا  نوشـته  نياز آخـر  يكيبه كتاب اضافه شد و  يبعد يها شيرايبعدها در و شاد دانش
 ليـ دل بـه  چهيرا كه ن شاد دانشاز  يهمان قسمت. است دهكر منتشرآن را  چهين خوداست كه 

  :شود يم نقل جا نينقل كرده است در ا اخالق يتبارشناسدر  گريبار د آن تياهم
 شـود،  يم انگاشته شيپ علم به مانِيا در كه ينيآخر و گستاخانه يِمعنا آن در قت،يحق اهلِ
 و يزنـدگ  جهـانِ  نيـ ا جـز  يجهـان  انگارد؛ يم درست را يگريد جهان وجود راه نيهم از
 جهانِ راه، نيا از ديبا ينم ايآ ،»گريد جهانِ« نيا وجود يِانگار درست با و. خيتار و عتيطب
 مـان يا كيـ  چنـان  هـم  زيـ ن نيـ ا...  كنـد؟  انكار را ما جهان نيهم جهان، نيا آن، يِارويرو

 مـا  ن،يامـروز  پژوهـانِ  دانـش  ما و ـ  ما به علم بر آن قرار دارد مانِياست كه ا يعيمابعدالطب
 مـانِ يكـه ا  ميريگ يم يچراغ خود را از آتش ةهنوز شعل زين ان،يعيمابعدالطب ضد و انيخدا يب

 خـدا  كـه  نيـ ابود،  زيافالطون ن مانِيكه ا يحيمس مانيهزاران ساله برافروخته است، همان ا
هرچـه   مـان يا نيـ اگـر كـه ا   شـود  يامـا چـه مـ   ...  اسـت  ييخدا قتيحق و است قتيحق

مگر كه خطا باشـد و   انديننما ييخود را خدا گريد يزيچ چيشود، اگر كه ه تر يباورنكردن
  ).GS: 344; GM, III: 24(و دروغ  يكور

درشت زندگانيِ زمينيِ ما را از  اگر خط«قدري قوي است كه  بهاز نظر نيچه آرمان زهد 
 زاهـدان  ةاريسـ  رسيدند كـه زمـين   بسا به اين نتيجه مي خواندند چه دست مياي دور ستاره
دسـت از سـر علـم    راحتـي   بـه پس نبايد انتظار داشت كه آرمان زهد  ).GM, III: 11( »است

آرمان زهد در تمام اَشكال آن در پي نفيِ زندگيِ اين جهـاني و ارزش قائـل   . برداشته باشد
آرمان زهد ارزش وجود طبيعي انسان در اين دنيـا را بـه   . اي ديگر است شدن براي زندگي

وقتي علم ارزش خود را ناظر به كشف حقيقـت   ).ibid( كند نفع يك زندگي ديگر نفي مي
هـاي   بيند يعني خواست حقيقت چندان در مرد اهل علم قوي است كه سايرِ رانـه  جهان مي

تحليـل  نـوعي  «نيچه در علم و مرد علمي . شوند طبيعيِ او قرباني آرمان زهد و ترك دنيا مي
، جـايگزيني غريـزه بـا    ، سرد شدن عواطـف، كنـد شـدنِ ضـرباهنگ زنـدگي     رفتن زندگي

بينـد كـه از    را مـي  )ibid: III: 25( »هـا  هـا و حالـت   بر چهـره  تديالكتيك، نقش بستن جدي
پـي  وند است و خواست حقيقت درجهان شَ جهان ما ،عالوه به. هاي آرمان زهد است نشانه

خواست حقيقـت  . »وجود جهانِ ديگري را درست انگارد«يافتن جهان ثابت است پس بايد 
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اش را  تمامِ غرايز طبيعي مرد علمي. تر است تر و زهد افزون نفس بيش فنوع ك به هر قيمتي
جهاني جز اين جهانِ زندگي «درواقع  فداي خواست حقيقت كرده است و خواست حقيقت

اسـت و خواسـت   » جهانِ ديگر«خواست  خواست حقيقت. طلبد را مي» و طبيعت و تاريخ
پس آرمانِ . است سميلينهست با نفي زندگيِ اين جهاني و اين همان مساوي ا »جهان ديگر«

  .است يستيلينهزهد در تمام اَشكال آن، ازجمله در علم، 
و  ،تيحيمسـ  قـت، يحق ةرابط انيبه ب) GS: 344; GM, III: 24( شده نقل عبارت در چهين

 تـوان  يمـ  كند، يبرقرار م تيحيو مس قتيحق انيم چهيكه ن ينسبت نياز ا. پردازد يافالطون م
 چـه، ياز نظر ن. است ينيد ةعيمابعدالطب جا نيدر ا عهياز مابعدالطب چهياستنباط كرد كه منظور ن

نـوع   نيهستند و همـ  يكي از زمان افالطون يفلسف ةعيمابعدالطب قتيو حق يحيمس قتيحق
از  ديـ گو يمـ  چيطور كه بـاب  همان. است كه در پس علم مدرن قرار گرفته است عهيمابعدالطب

 اتيـ تجل هـا  بلكه آن ستند،يدو طرح كامالً مخالف هم در فهم انسان ن نيعلم و د« چهينظر ن
» انـد  كه در تداوم همان آرمان زاهدانه در فرهنگ غرب شـكل گرفتـه   اند يتوز نهيمختلف ك

)Babich, 1994: 188 .(اتيـ تجل دو هـر  متفاوتشـان،  ظـاهر  رغـم  به ن،يبه نظر او، علم و د 
انسـان و   تيدنبـال بهبـود وضـع    و علم هر دو بـه  نيد. اند سميليو نه ،يتوز نهيك ،ييزهدگرا
 شـمول  جهان قتيحق به كه كنند يم ادعا زين دو هر و هستند او سعادت طيشرا دنكرفراهم 
 ثيـ تثل« ينوع ديعصرِ جد ةو فلسف ،يحيمس ـ   يهودي نيد علم، چهين نظر از. اند افتهي دست
جهـان مـدرن    سـم يليو نه يبه سـهم خـود در تبـاه    كيكه هر  دهند يرا شكل م »دسنامق

 يـي گرا عقـل  ةشـد  يشـكل عرفـ   ينيد ةعيمابعدالطب اي يحيمس اتياله چه،ياز نظر ن. ندمقصر
ـ يگرا روشن است كه علم عقـل  اريبس نيسقراط و افالطون هستند، بنابرا  يونـد يمـدرن پ  ةان

  .دارد ينيبا سنت د ياگرچه نهان يقو
 نيـي تب يو برا كند ياشاره م نيعلم و د يپنهان ةبه رابط يمتعدد يها هيگو نيدر گز چهين

خواسـت  . رود يمحبـوب خـود مـ    يها كياز تاكت يكيبه سراغ  قتيخاستگاه خواست حق
سـر بـرآورده    تيحيشده است از دلِ خـود مسـ   تيحيكه امروزه دشمن علم و مس قتيحق

: فائق آمد يحيمس يبود كه واقعاً بر خدا يزيچه چ دينيب يم«: سدينو يم شاد دانشدر . است
 گرفته كار به قيدرست و دق شياز پ شيكه ب يمفهوم صداقت و راست ،يحيهمان اخالق مس

 وجـدان  بـه  بود، شده حساس] شيكش[=  پدر نزد اعتراف با كه يحيمس وجدان يةتزك شد،
اخـالق  ). GS: 357( »افـت ي ارتقـا  و شد ترجمه متيق هر به يفكر يزگيپاك حفظ و يعلم
و دانشـمندان را بـه    لسـوفان يف يمتـ يبه هر ق يخواه قتيبر صداقت و حق ديبا تأك يحيمس
را  هـا  آن و شـوند  تيحيمسـ  يبنا يِها ستون خود مشغولِ يروزافزون طور به تا كشاند جا آن
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خـدا را   شـان يا. زنديرا فرور تيحيمس يبنا  سنگ نيتر مهم يتر كنند و حت سست و سست
من و . به شما خواهم گفت خدا كجا رفته است نكيا من هم«: زد اديفر] وانهيمرد د[«. كشتند
 يحيمسـ  اتيـ اله يوقت اما). GS: 125(» !ميما، همه، قاتل او هست. ميما، او را كشت يعنيشما، 

 نيبا ا يخود را از همراه يحيدفاع شد، اخالق مس قابلريغ مدرن جهان در متعدد ليدال به
 اخـالق  كـه  شـد  نيچنـ  نيـ ا. همراه شد به نام علم ديجد يقيو با رف ديرهان يميدوست قد

  .زده و اخالق مرد علم در عصر مدرن شده است نقاب برصورت يحيمس ةشد يعرف
  نقـاب  و هـا  روپـوش  بـا  است، آن يِنما با بلكه زهد آرمانِ خود با نه علم جنگ و تيضد
 بـه  آن ينما طرد با و. آن يِگاه گه شدنِ كيدگمات و شدن سخت و سفت با آن، يِها يباز

 بـر ...:  دارنـد  قـرار  نهيزم كي بر دو هر زهد آرمان و علم. دهد يم دانيم آن خود يِزندگان
رفت و  ديهر دو با جنگ به م،يبرو شان جنگ به بناست اگر...  قتيحق به دادن بها پر ةنيزم

 زيـ آوردنِ ارزشِ علـم را ن  نييآوردنِ ارزشِ آرمان زهـد پـا   نييپا. هر دو را به پرسش نهاد
  ).GM, III: 25(دنبال دارد  به ريناگز

  :ترين شريك آرمان زهد و دين است آگاه نيست كه خطرناك علم مدرن حتي خود
است كه آرمـانِ   يدست هم نيبهتراكنون  ـ  !ميكن باز خوب را مان چشم ـ »مدرن علم« نيا! نه

و  نيتـر  و ناخواسـته  نيارتريدسـت اوسـت كـه ناهشـ     هم نيزهد دارد، و از آن جهت بهتر
 زهـد  آرمـانِ  هرگـز ] علـم مردان [ نانيا در! ... دست اوست هم نيتر ينيرزميو ز نيتر پنهان

 تـر،  يمعنو تر، يافتنيدرن يعني. شده است زين تر يقو شانيكه از راه ا امدهيچنگ ن رِيز تنها نه
بنـا كـرده بـود و     شيكه آن آرمان خود بـر خـو   ييو نماها وارهايكه علم د رايز تر؛ انهيموذ

از هـم شـكافته و از او بركنـده     رحمانه يب يگريپس از د يكي كرد، يم زشتاش را  چهره
  ).GM, III: 25(است 

تشخيص اين است كه علم مدرن  مسلماً اولين گام براي رهايي علم مدرن از آرمان زهد
شـرايط وجـود خـود را     بداند به چنين دردي مبتالست و البته علم مدرن با نفي آرمان زهد

  .از بين خواهد برد صورت كنوني به
علـم مـدرن و آرمـان زهـد      انيـ اثبات نسـبت م  يرا برا يگريجالب توجه د ليدل چهين

خود را در عـالم از   نيشيپ گاهيعلم مدرن باعث شده است كه انسان جا رفت پيش. آورد يم
 يكي اند داشته جهان در انسان گاهيجا رييتغ بر را ريتأث نيتر شيكه ب يا هيدو نظر. دست دهد

 در. يشناسـ  سـت يز در نيدارو يةنظر يگريد و است بوده يشناس ستاره در كيكوپرن يةنظر
 گردند يم ينيزم دور به اراتيس و ها ستاره تمام و است جهان مركز نيزم ،يوسيبطلم ئتيه
 امعنا محور عالَم است، امـ  كيپس انسان به . مخلوقات در آن حضور دارد اشرف انساِن كه
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و  چرخد يم دياست كه به دور خورش يا ارهيس نياز چند يكي زين نيزم ك،يكوپرن ئتيه در
 يشناسـ  سـت يدر ز. ندارد يو اجرام آسمان اراتيس گريبر د يرجحان چيه نيلحاظ زم نيبد
بـا   ينسـبت  ياست و روح انسان يروح انسان ياست كه دارا يموجود گانهيانسان  زين ميقد

 ةتافتـ  گريانسان د نيدارو يةاما با نظر). 29: حجر( »يروح من هيف نفخت«: دارد ييروح خدا
 يلـ يرا دل هيـ دو نظر نيهم چهين. شود يم وانيح انسان. ستين واناتيح گرياز د يا بافته جدا
 نيتر شيب انه،يموذ و يپنهان اريبس يشكل بهعلم مدرن با خوار كردنِ انسان،  كه نيابر  داند يم

  :است كرده زهد آرمان به را خدمت
 شناسـانه  زدانيـ  يشناسـ  سـتاره  انـداختن  فـرو  كه است داشته باور يكس عمل در ايآ هرگز

بعد از  زهايچ داريوجود انسان در نظامِ پد ايآ...  است؟ بوده زهد آرمان فروانداختن يمعنا به
انسان و خواست  يِگر كوچك خود اينشده است؟ آ تر هودهيو ب تر يا هيو حاش تر وجه يعلم ب

كه  غاينبوده است؟ در رفت شيپدر  امان يتاكنون ب كياو از روزگارِ كوپرن يِگر خودكوچك
سـرآمده   يهسـت  ةدر سلسل اش يريناپذ نيانسان و جانش ييِهمتا يبه ارج و ب مانيروزگارِ ا
 خـدا  شيكمـاب  اش گذشته مانِيا در كه همو است؛ شده وانيح ـ  اديكم و ز چيه ياست و ب

 كيـ  بـر  كيـ كوپرن روزگـارِ  از انسان كه رسد يم نظر به). »انسان ـ  خدا« ،»خدافرزند «( بود
 در امـروزه ...  علـم  يِتمام...  غلتد يم فرو مركز از تر شتابان هرچه و است نشسته يبيسراش

 ييگـو  كه چنان بستاند، او از گذاشت يم خود به تاكنون بشر كه را ياحترام كه است آن يِپ
  ).GM, III: 25( است نبوده جا يب يِنيخودب كي جز يزيچ احترام نيا

كـه در   يا چـه يكـه چگونـه ن   )Leiter, 2002: 283( كنـد  يمـ  طـرح  را معمـا  نيا تريل
 و ها برداشت يبسشدن بر  رهيو چ عتيبازنشاندن بشر در متن طب«از  بد و كين يفراسو
 طبـع ” يشـگ يو هم ياصـل  ةنـ يزم يرو بـر  تـاكنون  كـه  پرشور و  نانهيخودب يها اشارت

 يهـا  نغمه برابر در كر« را خود و زند يم دم »اند كرده ينگار شانيپرو  زده  نقش “يبشر
 ةنغمـ  نيـ دور و دراز در گوشـش ا  يكهن كه زمـان  يعيمابعدالطب رانِيگ پرنده كارِ افسون

) BGE: 230( »“!گـر يد يجـا  از! ينـ يا از بـاالتر ! ينيا از شيب تو”اند كه  را نواخته ينام
 اورد،يـ ب ديجد عصر علم بودن زاهدانه بر يليدل كه آن يبرا يتبارشناسدر  كند يم يمعرف
اسـت كـه او را بـه     چـه يحق با آن دسـته از خواننـدگان ن   جا نيا در ايآ د؟يگو يم نيچن

 كشـاندن  دليـل  بـه را  يعـ يعلوم طب سو كياز  چهيچگونه ن كنند؟ يمتهم م يسينو متناقض
و  دانـد  يآرمان زهد مـ  ياز تجل يو آن را نوع كند ينكوهش م واناتيانسان به قلمرو ح

 ديـ تمج را انسـان  يسـاز  يعـ يطب نيچنـ  كه رسد يم نظر به گريحال در مواضع د نيدر ع
تضـاد خواهـد بـود كـه بـا توجـه بـه         يصـورت  در نيا كه است نيا تريل پاسخ كند؟ يم

 ديـ ما با ميياست بگو يريگ جهيدر حال نت چهيكه ن يتبارشناسآخر جستار سوم  يفرازها
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 نيچنـ  تـوان  ينمـ  امـا . ميبگـذار  كنار زهدند، آرمان ةجلو ينحو بهكه  ييها تيتمام فعال
 دسـت  علـم  از كـه  خواهـد  ينمـ  ما از او مثالً داد؛ نسبت چهين به كامل طور بهرا  يزيچ

 تر شيب چهين). GM, III: 23(» كرد شود يخوب م يِچه كارها] علم [= آن در« ـ  مييبشو
: از آرمـان زهـد باشـد    ريـ غ يآرمان آن آرمان كه ميباش يعلم دنبال به كه خواهد يم ما از
هنوز شور و عشق  يياز خود باور ندارد، و اگر جا باالتر يبه باور...  هرگزعلم امروزه «

 و نيتـر  تـازه آرمـانِ زهـد، كـه     دنه آن است كه ضـ  زد،يانگ يبرم يرتيغو تب و تاب و 
 توانـد  يمـ  »عـت ينشاندن انسان در متن طب« ن،يبنابرا). ibid(» آن است صورت نيواالتر

پـروژه قـرار    نيا ةزيانگ از آرمان زهد ريغ يآرمان آن از »باالتر« اگر باشد مندارزش يارك
خـود صـرفاً    »عتيبازنشاندن انسان در متن طب«كه  ميبه خاطر داشته باش ديالبته با. رديگ

 بـر  غلبـه  صـدد در تيـ درنها چـه ين. هـا  ارزش ةهمـ  يگـذار  بازارزش ياست برا يابزار
 نشان با چهين. اند بوده حاكم يحيمس ـ  يهودي اخالق بر كه است يا »زاهدانه« يها ارزش
 تـاً ينها البتـه  كـه  اسـت  يگـر يد يعيطب ةديپد گانهيخود  زياخالق زاهدانه ن كه نيا دادن
 امكـان  و كند يم خارج تيالوه و يجاودانگ قلمرو از را آن است، بوده يزندگ ةكنند تباه

 كنار نه تاًينها چهين هدف. كند يم فراهم باشد، يزندگ شكوفاگر و رشددهنده كه ياخالق
آن بـر سـتونِ    يبنا ديتجد بلكه آن، ياصل ةران عنوان  به قتيعلم و خواست حق گذاشتنِ
تـاكنون   يكـه آرمـان زهـد بـا بـدنام كـردن زنـدگ        ييها از ارزش رياست غ ييها ارزش

 سـت ياساسـاً زاهدانـه ن   »عتيدر متن طب  نشاندن انسان«رو،  نياز ا. كرده است نهاد شيپ
او  يياز وجدان بـد و فـراهم كـردن راه شـكوفا    » انسان واالتر« ييرها تاًياگر هدفش نها

  ).Leiter, 2002: 284(باشد 
  
  گيري نتيجه. 7

ها مجالي براي مردم قرن نـوزدهم   و روشنايي المپ ،ها زماني كه سوت قطارها، زنگ تلفن
آن را بـه چـالش   نيچـه  براي شك دربارة علم و فوايد تكنولوژيك آن باقي نگذاشته بـود،  

يـا  » قواعـد «اي تنظيم شده است كه بـا   گونه او با نقد اين تصور كه جهان طبيعت به. كشيد
او . بـرد  علم جديد را زيـر سـؤال   ترين بنيان  علمي ما مطابقت داشته باشد، اصلي» قوانين«

كه براي فهم علمي جهان بسيار ضروري اسـت، نقـد خـود را     عليتچنين با نقد اصل  هم
جهـان را در نگـاه انسـان مـدرن امـري معقـول        »عليـت «و » قوانين«مفاهيم . بخشيد عمق 
بـري  درسـتي عقـل خـود را راه    كند اگر به به اين معنا كه انسان مدرن گمان مي ؛اند ساخته

عينـي    تواند به كشف قوانيني در اين جهان دست يابد كه كامالً مطـابق بـا جهـان    كند، مي
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هاي مهم و ظريفي ميان نقـد وي   البته تفاوت. تازد ها مي فرض نيچه بارها به اين پيش. باشد
نيچـه در  . اش وجـود دارد  اش و آثار دورة نهـايي  از اين مفاهيم در آثار دورة اوليه و مياني

كنـد بـا كشـف پيونـدي عميـق ميـان علـم و         تري از نقد خود تـالش مـي   هاي ژرف اليه
بنيان شدن كل بنـاي علـم جديـد     را بي» جهان حقيقي«از كار درآمدنِ  ةافسانمابعدالطبيعه، 

داند و با مقايسة علم و الهيات، علم را  مي يستيلينهنيچه علم را  ،به همين دليل. جلوه دهد
 نيچـه بـا ايـن نقـدهاي     . كند دست آن معرفي مي آرمان زهد و بهترين همواالترين صورت
كند و بنايي كه نزد اكثريت مردمان قـرن نـوزدهم    هاي اصلي علم حمله مي عميق به ستون

البته بايد توجه داشت كه هدف نيچـه  . آورد به لرزه درمي رسيد نظر مي بهمحكم و باشكوه 
عنوان رانة اصلي آن، بلكه تجديد بناي آن  گذاشتنِ علم و خواست حقيقت به نهايتاً نه كنار

هايي كه آرمان زهد با بدنام كردن زنـدگي تـاكنون    هايي است غير از ارزش بر ستونِ ارزش
  .كرده است نهاد پيش
  
  ها نوشت كوته

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

در مورد همة ايـن  . صورت رومي و سپس عدد پاره آمده است به) شروع شود 1ها از  از آن
به ترجمة معتبر انگليسي نيز مراجعه شده و در صـورت   ضمن رجوع به ترجمة فارسي آثار
  .ها اعمال شده است زوم تغييراتي در آنل

A   The Antichrist, in the Portable Nietzsche 
BGE  Beyond Good and Evil 

BT  Birth of Tragedy 

D  Daybreak 

GM   On the Genealogy of Morality 

GS   The Gay Science 

TI   Twilight of the Idols, in the Portable Nietzsche 
TL  On Truth and Lies in a Nonmoral Sense 

WP   The Will to Power 
UM  Untimely Meditations 
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