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 ی دیوانهنیچه
 حکیم بی

 
 1889 ،ژانویه 4تورین،            [پیتر گاست: به]
 استادم پیترو هب

 . اندشادیاز افالک سراسر لبریز  و شوددگرگون میبخوان: جهان برایم  نو یآواز
 مصلوبــ 

 

 در اوایل ،اش در توریناز فروپاشی پس، که نیچه آمیزجنونهای یکی از آخرین نامه چنین است
آن که در ک )به اُورب اشنامه. شد نگاشته، درافتد سکوتسرانجام به  آنکهپیش از ، 1889ی ژانویه
ی ه؛ و نامشودامضا می «دیونیزوس» به نام( «شوند یهودیان تیربارانی ضدهمه»گوید دستور داده می

 بهیچه ن فروشدکه  معلوم است. رسیده بود «بدیونیزوس و مصلو» به امضای دیگری به کوزیما واگنر
با دو را این ،شدندیونیزوسوبا مسیحکه در آن کوشید  گرفتخود  بهرا  دینی شیدایی یک شکل جنون
 « .را ساخته است کاریکاتورخدایی هستم که این »گوید اش به بورکهارت میدر نامهاو . آشتی دهد هم

 چه ه باشدسیفلیس بود ابتفروپاشی نیچه ب حال چه معنا نبودندهایی بیزمزمهنیچه  های آخرنامه
یز بین ست بطنمسیری از  نشانگردیونیزوس و مسیح  سنتز. اشنیاوردنی اندیشهلیل بار تاببه د

( 1888) مسیحاستیزشد و در  کندوکاو زایش تراژدیدر  1872در  ابتداکه  است ندیونیزوس و آپلو
ی لهمنزعقل به با نیز به هماوردیمصلوب و  به رقابت بادیونیزوس را  معنایک به  و، رسید اوجبه 

وحدتی  در قالبتواند می داشتباور  که نبودنیچه  «دیوانگی» ضرورتا   این. دداروامیکارکردی آپولونی 
 دینیمعنایی ( 85-1883) چنین گفت زرتشتدر د. او پیشاپیش شو «چیره»بر این دوگانگی  واالتر

 یاسطورهست. خداشدن به بدل خدای مرگ برای مسئله بدیهیحل اش داده بود؛ یک راهبه فلسفه
به وجود  یزرتشت بسترهیاتی در میدی االنو جوریک خاطر پیکربندی ایستایشبه بازگشت ابدی

را رفع  یبحران رواقی/اگزیستانسیالیست کهبلی خواست و شدن ابدی نه مسئله. بازگشت آوردمی
 کند.می

 اشیپیشنهادطرح توان می خواست تواننیچه در  یو پراکنده نشدهآوریگردهای یادداشتمیان در 
 بقاءبین  تحلیل علمی درخشان نیچه از تفاوت .را شناسایی کرد با بالقوگی پویا ماتریالیستی دینیبرای 

همانند  یا، طبیعت)به اصطالح(  در  ذاتگرا به سوی یک اصل روحانی درونتعیّن گراییاز تقلیل ،بیانو 
از ل آفرینش و می یعنوان نمونهنیچه به که توان، خواست خواست بیان، ــ دشومعطوف می طبیعت با

، در کشف یاجتماع امر در یفردامر بیگانگی  شدن برای چیرهبر نیچهتالش  نیز. در اینجا کندآن یاد می
 آمیزینژاد یدرباره شغریبهای یادداشت حتی .یابیمرا می [های آزادهاجتماع جان] 1اجتماع اصل
 عنوانبه یعنی، نگریست «دینی»توی در این پر توانرا می یی امر اجتماعمسئله ایحلی براهر یمنزلهبه

شود می که از خالل میل و سنتز برخود چیره بشریتی )فراانسانی(ی برای آفرینش سنجیده پیشنهادی
 .تقریبا  مسیحایی یمفهوم ــ

                                                            
1 communitas 
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شناختی زبانتاریخی و  یمعنا ی/مسیحیدیونیزوس 1انطباقیک  ،دانستمینیچه یقینا   طور کههمان
 دلپس از ، باشدمرهون هلنیسم  را چیزشهمهاگر مسیحیت آغازین . دهدمیبه دست  نیز جالبی

دو  بین اینهمانی، شرابــ و حتی در نماد بنیادی  برآمده است/دیونیزوسی یوسهای ارفئسرچشمه
ذابیت جبرای نیچه  سنتزیوافالطونی چنین های نجنبه به گمانم. ردیابی کرد توانرا می هماورد ناجی

او مشترک بودند  که در هر دو سنت ت و خشونتعقالنیفرا، خلسه، تعالی، اما تصاویر ندچندانی نداشت
« قلمروی این جهان» ترواسطهکمتر از مضامین بی و اخالق نامیرایی. مضامین مسحور خود کرده بودرا 
  د. انبوده کارآمد اشبرای پروژه ،«درون خدا در زایش»یا ، 2آفرینیخداو 

ر آوپیام ن دارد کهپردازیم نشان از آنیچه نمی آمیزجنونهای نامهآخرین آنقدرها به تعبیر  اینکه
 دینیک گذار بنیان خودش گمانبه شاید حتی آوری که پیام، شدداشت از امر الهی آکنده میمرگ خدا 

؟  ساده کندبنا می« هیچ»اش را بر داد پروژه چه شد آن اندیشمندی که زمانی وعده. پس ه باشدبود نو
 مهــ اما در این مورد باید  سوق دادای سرانجام او را به جنون ناممکنی چنین پروژهکه است بگوییم 

با اینکه است  معادلین داوری . امحکوم کنیمرا «( دین)»ی پایان نقطه هم و«( هیچ)»ی آغاز نقطه
 .کنیمرا بررسی  هاباید دیگر فرضیه مجنون بود. همیشهبگوییم نیچه 

 یمسیحیتضد یمنزلهبه دین[]بی سنت آزاداندیش آن را بنا برو  سخن گفتاسالم  به نیکی ازچه نی
ی مسیحیت سرچشمه در مقام راچند یهودیت  . هرد(کرحدی بد تفسیر تا البته )و  کردتفسیر  قهرمانانه

زدن به برای نیشحدی تا ستود ــ میفراوان نیز را آن  ی«ملحدانه»د، اما عناصر آشکارا کشینقد به 
، 3تولندجان  چون آغازینیبا خداباور  توانرا بیشتر می اینجا نیچه .آشکار یبا صداقت و البته ،هاضدیهود
فراماسونی،  اندیشیآزاد خداباوری،همهبا دانه )جیوردانو برونو(، مرت گراییخفیه هایبا ریشه

اسالم و  نیز دتولن. تریالیستباور/خداناباور/ماخر عقلی متابا فالسفهتا  کرد اسیق ستیزیساالریدین
 ،به این سنت کهن رنسانس تعلق داردنیچه در واقع  «زرتشت»ستود. !( را میمرتدیهودیت )و کاهنان 

 علیه»ه انواممعنای ع بهکه نیچه  در هر صورت واضح است. واقعی یآئین زرتشت هیچ شناختی ازبه  نه
 . بودتر بسیار پیچیدهبس نبود؛ دیالکتیک او « دین

. است 4یافتگی[یافتگی ]فعلیتاز کمال عاریجهانی  قطعی در یا سدشکنی رخنهیک نیچه « هیچِ»
ر که در آن بیان ب علم فیزیک را داریمنداریم. به یک معنا اکنون پس  از آن ؛داریممتافیزیک جا آنتا 

را نا ناپدیدی مع یافتگینیست که ناپدیدی کمال معلوم اصال ،دیگر معنایی بهآگاهی تقدم دارد. اما 
. آیا نظر گرفت در( ماده محض ی جانبیپدیده یک)یا « ناممکن» یدرا با آگاهی ، یافرض بگیردپیش

رفته در نظرگمعنا  یمنزلهبه حتی تواندمیبیافریند، یا را  است که بیان زندگی از خودش معناممکن 
 معنایی عاری، تصور کنیم ظاهرشوندهبا این معنای  ماهنگیهآگاهی را در  یک و آیا اجازه داریم ؟شود

 ؟ است الهی شدهبدل به امر  های عملی( اکنون خودی هدفحال )برای همهاینباکه از خدا 

                                                            
1 Coincidentia;  تالقی، توافق، همخوانی، سازگاری،وحدت اضداد  

2 entheogenesis 

3 John Toland 

4 entelechy 
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درون  خدا به هرگز نیچهــ  استسنگینی دهشتناک نیهیلیسم ی تحمل آماده جاهمیشه و همهنیچه 
و ابا هیچ نیست.  کردنشمستلزم تمام کردن یک پروژه روی هیچبنا. هرچند، شودمیل نمتوس 1ماشین
ا مکند. اش را بیان میخواست توانشان طریقاز زندگی گوید که سخن می« ضروری هایوهم»ابتدا از 

د. شوناشی می (توان ها )دوستی، عشق، خودن وهمپذیرش ایدر  اشتراژدی شخصی نیچه از ناتوانی
را  توانست این موضعــ اما او نمی« به زندگی آری»نیاز دارد، یک بدبینانه ضد ایوهله بهی او فلسفه

 ی او نه صرفا  نوعی جَهیدن وجودی از تعهد. اندیشهکند وضعیا حتی در متافیزیک شناسی در روان
 ــ نوعی ستجُ ابدیبازگشت  دن، و درشچیره. او این اصل را در کندرا الزامی می واقعی تعالی کهبل

وسی که دیونیزگرایی مواجه شده بود. ی شکاو با مسئله ،مباور ، بهسرانجام .یافتگیمطلق بدون کمال
به  قدمدو »ها( صوفی به زبان) سرانجام( کردمی او نکوهشش که به آن روی آورده بود )و مسیحاو 

یک صورت آشکار بهاستیز مسیحدر پیشاپیش  کهدریافت کرد را  یتعال یتجربهاو  ؛«سمتش برداشتند
همین و . بود مستور ،ی رازمنزلهبیانگری بهزندگی در خود رازورزینوعی  قالبدر  ،معنوی ماتریالیسم

  .کشتنوعی او را بههم 

 فرایندنوعی د ــ شاید چیره ش دینبر  توانمی دین از خاللرسد که تنها به نظر می آخر،دست
ی کیمیاگرانهاصطالح  با. این تصویر 2رفع وهگلی اصطالحدر معنای ن توامان کشیدنبر/فرونشاندن
ر شود( تا دبر آن غلبه مییا شود )جوهر در یک سطح ناپدید مییک ، که در آن داردنسبتی  3واالیش

آمیز نونجهای نامه آخرین در ای رابرنامه تا آنجا که بتوان متفاوت پدیدار شود. صورتیسطحی واالتر به
 . ین قرار استاوضاع از ا ،ساختآشکار  نیچه

، دداریت ضدسرشار از چیزی خواهد شد که با آن  ( خود«هیچ» یتجربهتجربه )بر بنا  دین طرد
ه حیف ک شود. )چه پدیداردر معنای چینی این اصطالح  تائوی پویا یا ئخال چون ناگاه هیچ آناگر 

و  هافلسفه روح و ماده کهورای دوگانگی  .(نخواند 4زوچوانگ هرگز نیچه، برخالف اسکار وایلد 
 که نه روح یک هیچگفت،  سخناز آن  تواننمی که ماندبر جا می ، چیزیپیش نهادندغربی  هایدین

، سازدمی( «آشوب»ایجابی این خالء پویا )یا  یآگاهی سدی در برابر تجربهبه یک معنا، است نه ماده. 
سخن  موضعاز آن  حتیو کوک شود همتواند با تائو آگاهی می( آمیزتناقضمعنای ی دیگر )یمعنا بهاما 

دیونیزوس و  آنتاگونیستی در هارمونیتائویی  دیالکتیک ینااز  ایشدهماتیزهی درا. تجربهبگوید
 .مصلوب وجود دارد

 کوری مذهان نامهخودش گروید ــ مت دینای بود، اولین کسی که به به یک معنا نیچه اولین نیچه
)یا در هرحال  ترینموثق نتوانست . نیچهندورزمیتاکید اش ویرانگری بر  و کنندیاد می ین لحظهاز هم

یکی نیست )یا شاید هست، « رسیدن به تائو»با چندان « شدنخدا. »نجات دهد را خود بیان واپسین(
ی ای نتیجهحل نیچهرسد راهنظر می. در هر حال، به(شوندخوانده می «دیوانه» همباوران تائو زیرا

کامال   تواندمی ی کهجنون، یمکن وارهبترا نیچه  جنونهر چه باشد نباید  ؛یا شاید نه. دارد معکوس
                                                            

1 deus ex machine; 

گشایی شد تا در مقام یک شخصیت باورنکردنی از داستان گرهروم باستان خدایی بود که با منجنیق مخصوص در اوج نمایش بر صحنه پیاده میدر تئاتر یونان و  

 م. دادن به کارها پیدا شده است.کرد که صرفا برای فیصلهکند، هرچند تماشاگر وجه تحمیلی و ساختگی این حضور را حس می

2 aufhebung 

3 sublimatio 

4 Chuang Tzu 
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توانست اگر نیچه زنده بود )چون چیزی غیر از یک گیاه( می احتماال  .باشد و نه اخالقی فیزیولوژیکی
 ؟محکوم به پیروزی هستیمما  آیا که او شکست خورد آنجابه انجام برساند. اما را  شحلهرا

 سر خواهد گذاشت را پشتآن بشریتصرفا  وهمی کودکانه است و  دینکه  کنیمباور  ممکن است
مفهوم  این ،حالاینبا . گویی کردندپیشنیچه  از جمله 19بزرگ قرن  یهاتمام ماتریالیست کهچنانــ 

که  فتگان تو. و میکشیدپرسش  بهای نیز( )بر مبنایی نیچهتوان را می یآگاهی انسان یانهیگراتکامل
تنها  کهتواند محو شود بلکه نمی ستآگاهی در یابندهظهورو بازگردنده  یک فعلیت ینماینده «دین»

نقشی « تخواس»نیستند.  گراتمامی تعیّنبه ماهیتا ناپذیرند ــ اما ها اجتنابیابد. استحالهاستحاله می
 احتماالما ــ ا گرددبازمی دین. «گرآفرینشمشترکا  » نقشی کهبل یلّشاید نه نقشی عکند ــ بازی می
های مارپیچشان در گستره بازگشتی،های )حتی چرخهگردد بازنمیهمان چیز چون بازگشت  همیشه

 معنا باشد؛شاید بی فرایندا این . دشمنی بکندامتناع می بربستنرختاز  دیندارند(. از منظر تاریخ،  دنشُ
 ستا فرایندهمانی با خود از این مشخص حد مستلزم است. این کوشش موثرترتالش برای استحاله 

 . 1889دیونیزوس/مسیح در  ظهورروست ــ از این

ها یا اقترانشاید بتوان ، ادیانی تاریخ درباره 19از اواخر قرن  هایمانبه تمام آموختهنظر 
یچه ن این انطباق تر ازتر و موثردقیقا حتی ، چه بسرا پیشنهاد داداز این دست بسیاری  هایانطباق

نیچه  ابهمیشه  که خطری)درنگ کنیم  کیشیک  نهادنباید در پیشدر هر حال، . ]دیونیزوس/مصلوب[
 کمدستتوان می که مباور دار حال. با این (بود غیبگویا  یک پیامبر در نهایتکه کسی همان ست، ه

 درمقامنیچه  .نیچه «تصلیب»ی ش در همان لحظهآمدنربرغم بههم آنی نیچه را جدی گرفت، پروژه
 همانبر  مبتنیــ  نهدمیپیش « هیچ»بر  راستی مبتنیبه دینی ان این امتیاز را دارد کهداالهیاتیک 

. ما بنیان مادی تعبیری، بهبهشده است. بدل  20و  19 جهان االهیاتی خود ما در قرون به که« یهیچ»
 . مانبنیانبی بنیان

ه ک گویدنحوی در این نامه سخن میبه، اما امضا کرد« نیچه» به نام را بورکهارت به اشنیچه نامه
 های تاریخی نامهمه آخردستکه  ی آزارمناگوار است و مایه: »ستالهی گیبرانگیختگویی تحت 

خارج نیز آن  از شوندوارد میقلمروی خدا  بهکسانی که تمام که به این بدگمانمتاحدی  ام...من
 کامال   هایمآفرینش درکه  ببینید: از آنجااین عمارت شکوهمند را باید عزیز،  استاد. ..شوندمی

 ما هنرمندان برم.می بهره از آنآنکه بتوانم قول دهم بیگذارم ؛ سپاسرواست تاننقد هر، امناآزموده
 ایــ ماده )همراه با مجنونی مجروح( آیدمیبه رقص در ان سخندر این  ییمطمئنا  خدا «.یمناپذیرچاره

 . نیایشدر خور برای یک 

 جنون یم: امکانی که نیچه را بهاهتصور کردپیشاپیش دیونیزوس/مصلوب را  بدترین نتایج کیش
ایی های اتوپیاز برخی امکان مواردی توانمیی رمبو( حبشهبسیار شبیه ) خاصکشاند. ورای آن مغاک 

در  بخشالهام کهبلجزمی نه وس/مصلوب را دیونیز الگوی)همواره به خاطر داریم که را در نظر گرفت 
خدا » ، یا همان مکتباالهیات مسیحیی شدهفراموشو اکنون پسندعامهچنداننهمکتب . (گیریمنظر می

 یهحیطدر  خصوصا ، جالبی ایدهچند  کهمکتبی بود، را کاویده  ی االهیاتیمزایای نیچه ،«مرده است
 بدون» دینی ،درونـدرـخداآفرینی عنوانالگوی دیونیزوس/مصلوب به ،طور کلی. بهداشت 1اتیک

                                                            
1 ethics 
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احیاشده  گریکاهنی ازند تولَتصوری که  تا حدی مثل، 1ستیزطور رادیکال شریعت، دینی بهاست «اقتدار
او این واژه را  )که خود تولند« خداباوریهمه»که در . و این ایمان، چنانگانایمانی برای آزاد، داشت

ی همنزلبه هم وکامل عالم کبیر مظهر  عنوانبههم را  عالم صغیر ،به انگلیسی وارد کرد( مشهود است
کافرکیشی  حاکی از تعالی. این یمنزلهبهماندگاری آورد ــ درونمیدر نظر  وکمال عالم کبیرتمامجوهر 

 در مقام زمرکهر شان به گرایشالهی،  نور نامتناهی انکسارپذیرش  به شانگرایش و ،استنیچه و تولند 
دوی این هر  در مشترک تسی هلنیسم متاخری)و این نشانهدهد را توضیح می ،مرکز« آن»

ی انظریهپیشاپیش  2«بدوی سرایراپسودی»از  با صحبتو نیچه  انکاهن تصور باتولند  .(اندیشمندان
ی پایهکه بیشتر برای نظریه، را شهودا  دریافتند بدون ترک ]فراق[ دینی عنوانگرایی بهشمن از جنس
های نتمریگرایی اغلب بر . شمنهیاتیالا خودمختارینوعی یعنی ، ]مرجعیت[ تا اقتدار تتجربه اس

 (گذارآئین ارزش)در ترکیب با  ود، نکه با گیاهان مقدس سروکار داراتکا دارد  درونـدرـآفرینخدا
      د. نآورروشنگری را فراهم می یا دموکراسیبخش موثر تقدس آئینیک 

یک اتیک  ( درا)مرگ خد مندموقعیت بحرانیک پیامدهای منطقی  از« خدا مرده است»مکتب 
، و خواست ،تخیل بر مبتنی اتیکیاز  چه بساسنتی  یصوفیانه. در اصطالحات دهدخبر میمند موقعیت
 ،هست اتیکایی که . و جشدهبندییا طبقه وچراچونبی میان آید تا از اخالقسخن به بیشتر  مخاطره
 انسان رویاروی دنِشُحمایت از  ریشه دارد: اصلاینجا در این  در که بودخواهد در کار هم  سیاستیک 
 برای از پیشرا اصل آن  ،الگوی دیونیزوس/مصلوب یستیزنده، آگاهی وانگهی. ییایستا اصولی همه
توپیایی، امیال ا برای تحققی انقالب. منزلهبه دینــ  گماردمیبر ایهزارهدر تاریخ آنتاگونیستی  نقش

 ـ اشباعیـ خود برودهویت فردی کردن به سراغ اشباع تواندمیتنها در ستیز الگوی دیونیزوس/مصلوب 
 رمایهس با استیالی، اینکه کوتاه. رود( را نشانه میهارمونیامر اجتماعی )یا به قول فوریه  که مستقیما 

خودش را با انقالب دوباره  هم معنویتحتی ، های معنویتهمه برقدر و همان اعیاجتمتاسر امر بر سر
 پهر پولیس ای ازهوهلبه  (افالطونی جسمواپسین ) ایستایی نهایی صورت عنوانبه پولیابد. میپیمان هم

در واقع  حجمیابد ــ این ارجاع می پول دیگر به فقط کل پول %90، که در آن وارد شده است 3گنوسی
به دست در این جهان را تمام قدرت حال د و با اینوشمیمعنوی  تماما  پولست. حباب جهانییک 
عنوان مخزن تصاویر برای مگر به ،دینحاال . دست آوردبه  توانستنمیهم حتی خدا  آنچهــ آورد می

ما در نظر که طور آن «دین» ،. در چنین موقعیتیندارد سرمایهبرای  ایکاالسازی و مصرف، استفاده
 تواند تسلیم شود یا ایستادگی کند؛ راه سومی وجود ندارد.تنها می آوریم،می

 ونهگ، و این خطر باید در هررا به خود بگیرد کارانهانقالب محافظه شکلنست توامی دینطغیان 
 وجدآور و کیش پرومتئوسی 5نییآیهمتواند به می جتماعا. لحاظ شودای االهیات نیچه بر مبتنی 4تصور
نیست  الزم، و اندوجود داشته های چپاینیچههمواره تغییر جهت دهد. اما دکارتی( اگوی ) اگو

« فراسوی خیر و شر» معتقدندکه را هایی را تکرار کنم ــ خود نیچه ریشخندکنان آن شانهایاستدالل
 . ستهادوپهلویی. آزادی در کرداست نکوهش می کردنشرارتمعنای به

                                                            
1 antinomian;   آشوری(فرهنگ علوم انسانی ) ستیز، اهل ترک، اهل اباحهخالقو نیز؛ ا 

2 primitive rhapsodist ای  ی نیچهاندیشهـی تصویرگرانهشناسی کوچسرا در سنخهای داستانها یا مصنفنقال آغازین، پرسوناژهایی چون گوسان   

3 gnostic numispherics 

4 imaginaire 

5 communion;  مشارکت 
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، رفت پیشزند، شتابان دید که بر اسبی تازیانه می چیدرشکه یک در تورین 1889نیچه در سال 
 آمدبه هوش  وقتی. رفتتا از او محافظت کند ــ سپس از هوش  و بازوانش را دور حیوان انداخت

 یحاییمسای لحظه زمخت توان سورئالیستی اَبزورد. این تصاویر نوشترا  آمیزشجنونهای آخرین نامه
ـ نرا دار  یردندهبازگت مدرنیّاین . است «کتاب ی ازمعبد»یا ای، هزارهاپس رنگینی شیشهکه مناسب د ـ
ی منزلههای نیچه بهکند. و آخرین نامهمی نمایان سیقدیک پیامبر، یک  او را در مقاماست که نیچه 
 باشند.  آمیزجنونباید  یقینا  مدرن مقدس کتابیک 

 

 1996نیویورک، نوامبر  ــ

 
 

 

 
 
Source: Peter Lamborn Wilson, “Crazy Nietzsche” in I Am Not Man, I Am Dynamite! 

(Friedrich Nietzsche and the Anarchist Tradition), Edited by John Moore, 2004, 143-148. 
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