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پیشگفتار مترجـم

کتاب.حاضر.حاصل.پژوهش..های.آرون.ریدلی1.بر.روی.نظریه..ی.هنر.نیچـه2.

است.که.در.سال.2007.توسط.انتشارات.راتلج.به.چاپ.رسیده.است..این.کتاب.

از.منظر.روش.مندی.و.نوع.زاویه..ی.دید.کامال.یک.جایگزین.و.تابعی.است.بر.

جستار.جولیان.یانگ3.در.کتاب."فلسفه..ی.هنر.نیچـه"4.و.از.منظر.نگارشی.و.

بخش.بندی،.به.نوعی.با.دیگر.نگارش..های.او.همسوست..از.آن.جهت.که.می..توان.

نوعی.هجوم.داده..ها.و.پیچیده..نویسی.و.از.همه.مهم.تر.انقطاع.و.فاصله..ی.فکر.و.

ابزار.زبان.را.در.آثار.ریدلی.بوضوح.مشاهده.کرد..همین.امر.باعث.آن.شده.است.

که.آثار.ریدلی.و.پژوهش..های.ارزشمند.او،.هم.از.جهت.رسانایی.داده..ها.و.هم.از.

لحاظ.قوام..بندی.موضوعی.و.بحث..ها،.اندکی.دچار.اختالل.شود.که.این.امر.کار.
را.بر.مخاطب.محقق.و.بویژه.بر.مترجم.اثر.بسیار.دشوار.می..سازد..

آنچه.حائز.اهمیت.است.نگاه.ریدلی.به.موضوع.فلسفه..ی.هنر.و.ادبیات.از.

منظر.نیچـه.است.که.با.عطف.به.موضوع.متافیزیک.نیچـه.و.به..تبع.آن.اخالقیات.

و.عنصر.حقیقت.و.دروغ،.دربردارنده..ی.موضوعات.بسیار.مهم.و.دقیقی.است.

1. Aaron Ridlly
2. Routledge Philosophy Guidebook to Nietzsche on Art.
3. Julian Young
4. Nietzsche Philosophy Of Art



پیشگفتار / 6

که.در.البه..الی.هجوم.داده..ها.و.گزاره..ها،.سخت..یاب.و.دیرفهم.شده.است..اما.با.

چندباره..خوانی.متن.او.می..توان.نبوغ.این.متفکر.را.در.درک.نقادانه..ی.فکر.نیچـه.

دریافت..البته.باید.تاکید.کرد.که.ریدلی.همچون.یانگ.از.ارائه..ی.شکل.ملموسی.

از.نگاه.نیچـه.به.مقوله..ی.هنر.و.ادبیات.ناکام.بوده.و.البته.چنین.دعوی..ای.نیز.
نداشته..اند،.اما.بر.مخاطب.همواره.پوشیده.می..ماند.که.پس.از.خوانش.فلسفه
.ی.نیچـه.و.زیست..شناخت.نگاه.او،.پس.چارچوب.این.نگاه.و.فکر.او.چگونه.
قابل.دسته..بندی.و.ترازگذاری.است.و.روش.عینی.و.کاربردی.نقد.نیچـه..ای.از.
هنر.و.ادبیات.در.چه.شاخص..هایی.قابل.رؤیت.است!؟1.لذا.این.کتاب.عالوه.بر.
متن.پیچیده.و.تخصصی.خود.که.برای.طیف.مخاطبان.خاص.تعبیه.و.تدوین.
شده.است،.در.دسته..بندی.موضوعی.فلسفه..ی.هنر،.بیانگر.زاویه..ی.نگاه.نیچـه.به.
مقوله..ی.هنر.است.و.صرفا.در.حوزه..ی.چرایی..ها.و.هستی.شناسی.موضوع،.بسیار.

دقیق.و.البته.گریزپا.بحث.نموده.است..
در.اینجا.بر.خود.الزم.می..دانم.که.به.پیشگاه.پژوهشـگر.گرامی.و.محـقق.
مشتـاق،.بانو.آزاده.جـعفـری،.کمال.تشـکر.و.قدردانـی.را.تقدیـم.نمایـم.که.هم.
در.این.کتـاب.و.هم.در.ترجـمه..ی."نامـه.های.نیچـه" بسیار.بر.من.منت.گذاشتند.
نهایـت. در. و. نمودند؛. سرشار. را. بنـده. خویش. بی.شـائبه..ی. کمک...های. از. و.
امیدوارم.که.این.دست.پژوهـش..ها.و.آثار،.با.هدف.اعتـالی.سطح.اندیـشه.و.
تفـکر.راستین،.بتوانـد.نگاه.انـسان.را.به.امر.شنـاخت.خـود.و.هستـی.و.به..تبع.

آن.زیبـایـی،.اعتال.بخشـیده.و.فـکر.را.حیـات.مجدد.ببخشـد..

دکتر مجیـد هوشنـگی

بهـاری بارانـی ...

1..توجه.به.این.فقدان.و.دریافت.همین.نیاز.بود.که.اینجانب.را.بر.آن.داشت.تا.در.طرح.پژوهشی.مستقل.

در.مقطع.پسادکتری.خویش.به.بررسی.آراء.ادبی.نیچـه.بپردازم.تا.پژوهشی.متمرکز.بر.این.موضوع.در.
حوزه..ی.نیچـه..پژوهی،.ثبت.و.ارائه.گردد.



پیشگفتار نویسنده

چندین.نفر.در.نوشتن.این.کتاب.به.من.کمک.های.قابل.توجهی.کرده....اند،.اما.

این.برای.اولین.بار.نیست.که.بسیار.سپاسگزار.و.مدیون.الکس.نیل2.و.دیوید.

اوئن3.هستم.که.هردوشخصیت.یبسیار.سخاوتمند.بودند.و.با.نظرات.خود.در.

پیش....نویس.تمام.آنچه.در.اینجا.آمده.است.بسیار.تاثیرگذار.بودند..و.همچنین.

مدیون.همکاری....های.ارزشمند.و.دوره....ای.کریس.جاناِوی4و.دو.خواننده....ی.ناشناس.

روتلج.هستم:.که.هر.کدام.از.آنها.به.کمبودهایی.اشاره.کردند.و.کمک....های.مفیدی.

مثل. می....شود. خوانده. محیطی. حمایت. آنچه. برای. و. داشتند.. اثر. پیشرفت. در.

همیشه.بسیار.سپاسگزار.صاحبان.و.کارکناِن.اونیو.بار.در.جاده.پدول5.هستم.که.

تا.حد.زیادی.این.کتاب.در.آنجا.نوشته.شد..در.روتلج،.مایلم.از.تونی.بروس6،.

از. پروژه. پیشرفِت. دیدِن. در. که. کنم،. تشکر. رولینسون8. ژان. و. پاتاک7. پریانکا.
صمیم.قلب.خود.شاد.بودند.

نسخه....هایی.از.بخش....های.کتاب.سابقا.در.جاهای.دیگر.آمده.است.بخش....های.

4.و.5.فصل.چهارم.از.مقاله....ی."سنگین....ترین.بارِ.نیچـه" اقتباس.شده....اند.که.برای.

اولین.بار.در.مجله....ی.مطالعات.نیچـه.)1997(.منتشر.شد؛.و.بخش....های.4.و.5.

فصل.پنجم،.بازسازی.صفحات.مقدمه....ی.من.به.متون.کمبریج.در.نسخه....ی.تاریخ.

2 . Alex Neill   3 . David Owen
4 . Chris Janaway   5 . Avenue Bar, Padwell Road
6 . Tony Bruce   7 . Priyanka Pathak
8 . Jean Rollinson   
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از. پیوست. از. بخش.هایی. و. است؛. نیچـه)2005(. نوشته....های. آخرین. فلسفه....ی.

همان.منبع.گرفته.شده.است.به.اضافه.ی.مطلبی.که.در.مدخل.»واگنر«.در.دایره.

المعارف.زیبایی.شناسی،.ویرایش.م..کلی1.)انتشارات.دانشگاه.آکسفورد،.1998(.

نوشته.بودم..و.تشکر.من.از.کسانی.که.به.من.اجازه.دادند.در.اینجا.از.منابع.مربوط.
استفاده.کنم.

آرون.ریدلی
......ساوت.همپتون،.2006

1 . M. Kelly



دیبـاچـه

قرار. هنر. تاثیر. تحت. خود. هم....رتبه....ی. فیلسوف. هر. از. بیشتر. شاید. نیچـه،.

اختصاص. موضوع. این. به. تراژدی"3)1872(،. "زایش. او،. اول. کتاب. داشت.2.

داده.شده.است.و.اشتیاق.جوانی.او.را.بطور.کامل.نشان.می.دهد..سپس.هنر.به.

طور.برجسته.در.هر.یک.از.کتاب....های.بعدی.او.نمایان.می....شود.واین.امر.نشانگر.

آن.است.که.نقش....های.متفاوتی.در.حرکت.بزرگتر.افکارش.بازی.می.کند.او.تا.

سال.1888.سال.آخر.زندگی.پر.حاصل.او.دو.کتاب.دیگر.را.که.منحصرا.به.

یعنی"در.خصوص.واگنر"4،.و. بودند،.کامل.می.کند؛. داده.شده. هنر.اختصاص.

"نیچـه.بر.ضد.واگنر"5.باید.به.این.موضوع.این.حقیقت.را.اضافه.کنیم.که.یکی.

از.کتاب.های.او..چنین.گفت.زرتشت.یک.اثر.هنری.در.نظر.گرفته.می....شود؛.

سبک.و.ساختار.تمام.کتاب.های.او.به.طور.آگاهانه....ای.هنرمندانه.هستند.که.شاید.

تا.حدی.تنها.توسط.فالسفه....ای.همچون.افالطون.و.ویتگنشتاین.اولیه.بدست....آمده.

است؛.و.اینکه.نیچـه.در.طول.زندگی....اش.برخالف.گواهی.نوشته....های.فعلی....اش.

خود.را.نویسنده....ای.جدی.می....دانست.و.این.چنین.است.که.ما.طرحی.زنده.از.

هنر.پرورترین.فیلسوفان.بزرگ.داریم..این.طرح.همچنین.در.بیان.اینکه.فلسفه....ی.

هنر.نیچـه.چه.بوده.است.مشکالتی.را.مشخص.می.کند..ارتباط.او.با.هنر.چند.

بُعدی.بود،.و.این.نگاه.در.تمام.زندگی.پر.حاصل.او.ادامه.پیدا.کرد..یک.دوره....ی.

2..در.تمام.این.کتاب،.مگر.اینکه.خالف.آن.ذکر.شده.باشد،.من.کلمه.ی.»هنر«.را.بدون.استثنا.اشاره.به.نقاشی،.

موسیقی،.ادبیات،.مجسمه....سازی،.دراما،.و.غیره.یافتم..موسیقی.چیزی.بود.که.نیچـه.بسیار.آشکارا.تحت.
تاثیر.آن.بود،.اما.– آنطور.که.بیان.خواهد.شد.نگرانی.فلسفی.اصلی.او.کامال..با."هنر" استنباط.شده.بود.
3 . The Birth of Tragedy
4 . The Case of Wagner
5 . Nietzsche contra Wagner
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در. که. بود. کافی.طوالنی. اندازه....ی. به. او. افکار. برای. اما. نسبتا.مختصر. زندگی.

چندین.گونه....ی.کامال.نمایشی.بسط.داده.شود.و.این.بدین.معناست.که.جستجو.

برای.هرگونه.موقعیت.واحد.و.قابل.توصیف.به.عنوان.فلسفه....ی.هنر.نیچـه،.کم.و.

بیش.محکوم.به.شکست.است..این.درست.است.که.او.در.شروع.حرکت.خود.

همان.چیزهایی.را.گفته.که.در.آخر.کار.نیز.گفته.است؛.و.این.هم.درست.است.

که.حس.او.بر.اهمیت.هنر.به.سختی.متزلزل.می....شود؛.اما..به.خاطر.تکامل.افکار.

او.در.کل.عینیت.آشکار.آن."چیزها" و.آن."مفهوم" نمی....تواند.به.عنوان.نشانه....ای.

باشد.که.او.بکلی.به.هر.دیدگاه.مقرری.پیوسته.است،.بلکه.تفکر.نیچـه.در.مورد.

هنر.باید.در.رابطه....ی.پویا.و.دوجانبه.با.تفکرات.او.در.مورد.هرچیز.دیگری.دیده.
شود؛.و.این.بدان.معناست.که.هرگونه.تالش.ارزنده....ای.در.تجدید."فلسفه....ی.هنر" 
او.باید.هم.تدریجی.و.هم.با.توجه.به.متن.باشد.که.در.نتیجه.باید.تالشی.برای.

درک.زندگی....نامه....ی.فکری.نیچـه.از.طریق.منشور.هنر.باشد.
I..نیچـه.در.سال.1844.متولد.شد،.او.فرزند.کارل.لودویگ.نیچـه1.کشیش.
لوتری.بود.و.درست.زمانی.که.پسرش.چهار.ساله.بود،.از.دنیا.رفت.و.فرانزیسکا.
نیچـه2.که.در.سال.1897.از.دنیا.رفت..فریدریش.ویلهلم.نیچـه.ابتدا.در.ناومبورگ3.
و.سپس.در.مدرسه....ی.پفورتا4،.مدرسه....ی.آلمانی.شبانه.روزی.برجسته....ی.پروتستان،.
تحصیل.کرد.و.در.آنجا.رتبه....ی.درجه....ی.یک.آموزش.کالسیک.دریافت.کرد..در.
سن.بیست.سالگی،.به.عنوان.دانشجوی.ادبیات.کالسیک.وارد.دانشگاه.بن5.شد،.
و.در.سال.بعد.به.دانشگاه.الیپزیگ6.نقل.مکان.کرد.)جایی.که.او.برای.اولین.بار.
با.فلسفه....ی.شوپنهاور7.روبرو.شد(..او.محققی.بسیار.جوان.بود.و.اولین.مقاله....های.
خود.را.در.سال.1867.منتشر.کرد؛.و.دو.سال.بعد.به.مقام.استادی.زبانشناسی.
کالسیک.در.دانشگاه.بازل8.منصوب.شد،.درست.در.سن.بیست.و.چهار.سالگی.
.با.مالحظه.کردن.دو.نکته....ی.دیگر،.سرعت.پیشرفت.او.بیشتر.قابل.توجه.

1 . Karl Ludwig Nietzsche  2 . Franziska Nietzsche
3 . Naumberg   4 . Schulpforta
5 . Bonn    6 . University of Leipzig
7 . Schopenhauer   8 . Basel
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می....شود..اول.اینکه،.او.شش.ماه.مطالعه.را.یعنی.از.سال.67.تا.68.در.خدمت.

سربازی.از.دست.داده.است،.قبل.از.آنکه.خود.را.در.سوار.شدن.بر.اسب.مجروح.

کند..دوم.و.مهمتر.اینکه.به.نظر.می....رسد.او.در.مورد.ارزش.واقعی.زبان....شناسی.

به.عنوان.حرفه....ای.عقالنی.دچار.شک.شده.بود..نامه....ای.از.اودر.سال.1868.باز.

مانده.که.ناراحتی.او.را.در.مورد.سهل....انگاری.و.بی....توجهی.زبان....شناسان.نسبت.

که. او. احساس. این. و. می.دهد؛9. نشان. زندگی"  مبرم. و. حقیقی. "مشکالت. به.

زبان....شناسی.نمی....تواند.با.پرسش....های.بزرگ.تعامل.داشته.باشد،.مطمئنا.با.اولین.

مالقات.او.با.ریچارد.واگنر.برانگیخته....تر.شد،.]واگنری[.که.نیچـه.در.او.اشتیاقی.

عظیم.برای.سؤاالت.بزرگ.پیدا.کرد،.بزرگتر.و.بهتر..یقینا.اینطور.به.نظر.می....رسد.

که.او.خود.را.آنچنان.از.صمیم.قلب.درگیر.زندگی.کاری.نکرده.است..نیچـه.

در.سال.1870.به.عنوان.خدمتکار.پزشکی.در.جنگ.پروس.و.فرانسه.داوطلب.

شد.و.سپس.بیشتر.همان.سال.را.در.مرخصی.استعالجی.در.رشته.کوه....های.آلپ.

گذراند..در.اواسط.دهه....ی.1870.او.اوقات.خود.را.میان.درمان.شدن.در.ضعف،.

سفر.به.کوهستان.و.حضور.اجباری.در.دانشگاه.بازل.تقسیم.می....کرد؛.و.سرانجام.
به.خاطر.بیماری....اش،.در.سال.1879،.از.مقام.خود.استعفا.داد.

باقی.زندگی.او.در.حرکت.و.سفر.سپری.شد..با.تکیه.بر.مستمری.اندکی.که.

داشت.او.به.هرجایی.که.آب.و.هوا.و.محیط،.وضعیت.جسمانی.رو.به.وخامت.

او.را.استراحت.می....داد،.سکنا.می....گزید..در.سال.1880،.برای.مثال،.او.در.بولزانو10،.

ونیز11،.مارین....باد12،.فرانکفورت،.هایدلبرگ13،.لوکارنو14،.استرسا15،.و.ژنو16.اقامت.

کرد..ایتالیا.به.طور.فزآینده....ای.برای.او.مهم.شد؛.و.در.آنجا،.در.تورین17.بود.که.

ازکارافتادگی.کامل. او.در.سوم.ژانویه....ی.1889.دچار. یافت.. پایان. سالمتی....اش.

ذهنی.و.جسمی.شد.و.هرگز.از.آن.بهبود.نیافت.و.یازده.سال.بعد.در.سال.1900.

9 . نامه به اروین رود )Erwin Rohde(، بیست نوامبر 1868.
10 . Bolzano   11 . Venice
12 . Marienbad   13 . Heidelberg
14 . Locarno   15 . Stresa
16 . Genoa   17 . Turin
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از.دنیا.رفت.1
جایگاه. از. داد،. استعفا. بازل. از. که. زمانی. رسمی. طور. به. شاید. نیچـه.
واژه....شناس.کالسیک.بودن.دست.کشید،.اما.روحا.یازده.سال.قبل.تر،.از.لحظه....ی.
آغاز.کارش،.از.این.موضع.دست.کشیده.بود..کتاب.هایی.که.او.در.طول.سال.های.
اشتغال.خود.منتشر.کرد– "زایش.تراژدی"،."تامالت.نابهنگام" و.انسانی.بسیار.
انسانی.همگی.آثاری.فلسفی.هستند.و.دقیقا.با.گونه.ای.از.پرسش.های.بزرگ.
برانگیخته.شده.بودند.و.او.احساس.می....کرد.واژه....شناسی.هیچ.ارزشی.برای.آنها.
قائل.نشده.است..نیچـه.این.دهه.را.تحت.جادوهای.دوگانه....ی.شوپنهاور.و.واگنر.
آغاز.کرد.و.کتاب.آغازین.او.سمت.و.سوی.خود.را.از.آنها.گرفته.بود؛.اما.در.
اوآخر.دهه،.او.تا.حد.زیادی.از.این.تاثیرات.رها.شده.بود.و.صدا.و.مجموعه....ای.
از. مجموعه....ای. بودند؛. او. خود. آن. از. مشخصا. که. بود. یافته. را. مشکالتی. از.
دمان"  "سپیده. یعنی. بعدی....اش. کتاب. عنوان. تحت. مرتبی. طور. به. که. مسائل.
.)1881( اخالق. پیش....داوری....های. بر. تفکری. دمان:. سپیده. شد:. جمع....آوری.
نیچـه.در.دوران.رو.به.فزونی.سکوالر.متقاعد.شده.بود.که.حق.مانسبت.به.
ارزش....هایی.که.بدان....ها.خوگرفته....ایم،سؤال....برانگیز.شده....اند..مسیحیت.سبکی.کلی.
از.تفکرات.اخالقی.را.به.ما.واگذار.کرده.است.که.ما.بدان.خو.کرده....ایم،.و.در.
اساس.و.بافت.فرهنگ.ما.بسیار.ریشه.دوانده.است،.و.ما.آنچنان.که.می.خوانیم.آن.
را.می....پذیریم؛.و.به.پذیرفتن.آن.به.عنوان.یک.عقیده....ی.معتبر.علیرغم.بی....ایمانی....مان.
در.پیش....فرض....هایی.که.در.اصل.آن.قدرت.و.عقیده.را.امضا.کرده.است،.ادامه.
می....دهیم..ما.به.عنوان.حاصِل.مدرن.عصر.روشن....فکری.دیگر.به.خدا.یا.بهشت.و.
جهنم.ایمان.نداریم.و.هنوز.به.ارزش....های.ازخودگذشتگی.و.بشر.دوستی.ادامه.
مسائلی.همچون. نظرگرفتن. در. به. ما. و. داشتیم؛. باور. بدان. که. می....دهیم.گویی.
شادی،.زیبایی،.و.شانس،.نه.به.عنوان.رذیلت،.بلکه.حداقل.به.عنوان.مسائلی.
کامال.نامربوط.برای.درک.درسِت.خودمان.به.عنوان.موجوداِت.اخالقی،.پافشاری.

18...خوانندگانی.که.مایلند.در.مورد.زندگی.نیچـه.بیشتر.بدانند.بایست.هالینگدیل.)Hollingdale.1999(.را.
مطالعه.کنند..برای.شرحی.کامل.از.آخرین.سال.سالمت.عقلی.او،.چمبرلین.)chamberlain.1996(.را.بخوانید.
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می....کنیم..در.دیدگاه.نیچـه،.این.واقعا.نامعتبر.است..انحطاط.مسیحیت.فرصتی.

جالب.توجه.و.شاید.هشداردهنده.و.خطرناکو.در.عین.حال.مملو.از.وعده.به.

ما.عرضه.کرد..برای.اولین.بار.در.دو.هزاره،.ما.این.شانس.را.داریم.که.عهده....دار.

ارزش....های.خودمان.باشیم.تا.آنها.را.خودمان.خلق.و.ایجاد.کنیم.به.جای.اینکه.

محضا.آنها.را.از.فرهنگ.حکمفرما.به.میراث.ببریم؛.و.این.شانسی.است.که.ما.

باید.آن.را.تصاحب.کنیم:.آینده....ی.بشریت.بدان.بستگی.دارد.و.هیچ.وظیفه....ی.مبرم.
دیگری.وجود.ندارد.

بنابراین.کتاب.بعدی.نیچـه.به.تالش.های.متنوعی.در.تحریک.یک."بازنگری.

ارزش....ها"،.آنطور.که.خودش.آن.را.نامیده.است،.و.همچنین.آغاز.بکارگیری.در.

چنین.بازنگری....ای.اختصاص.داده.شده.است،.به.خصوص.در.تبارشناسی.اخالق.

)1887(..و.در.تمامی.این.تالش....ها،.تفکرات.او.در.مورد.هنر.در.مرکزیت.قرار.

دارند..نیچـه.پرسش.بزرگ.خود.را.پیدا.کرده.بود؛.و.عجیب.نیست.که.او.باید.

باید.جنبه....ای.وابسته.به.زیبایی.داشته. فکر.می....کرد.که.جوابی.مناسب.برای.آن.
باشد،.جنبه....ای.که.بخش.بزرگی.از.هدف.کتاب.حاضر.برای.کاوش.است.

II.در.یادداشت.منتشر.نشده....ی.مشهور.او.در.سال.1888،.نیچـه.اظهار.می.کند.

که.“ما.هنر.را.داریم.تا.مبادا.از.حقیقت.نابود.شویم”2؛.و.دنبال.کردن.پیشرفت.

زیبایی.شناسی.او.در.یک.طرحی.کلی،.از.طریق.معانی.متفاوتی.که.ممکن.است.به.
این.گفته.در.دوره....های.متفاوت.زندگی.نیچـه.مربوط.باشد.امکان....پذیر.می....باشد.

این. مورد. در. چند. حقایقی. او،. کتاب. نخستین. "زایش.تراژدی"،. کتاب. در.

موضوع.وجود.دارد؛.یکی.از.آنها.این.است.که.زندگی.فردی.انسان.هیچ.ارزشی.

ندارد.و.برای.هرکسی.بهتر.این.بود.که.هرگز.به.دنیا.نمی....آمد،.هرچند.به.دالیلی.

پیچیده،.این.یک.حقیقت.است.که.ما.نیاز.داریم.حداقل.یک.نگاه.اجمالی.بر.آن.

بیندازیم،.اما.نه.بیشتر.از.این.حد..چون.نیچـه.به.ما.می.گوید.اگر.با.آن.روبرو.

شویم.نابود.خواهیم.شد..بنابراین.در.تراژدی،.که.اجازه....ی.آن.نگاه.اجمالی.را.به.

ما.می.دهد،.ما.از.تاثیرات.کلی.آن.توسط.مجموعه....ای.از.ابزارهای.زیبایی....شناسی.

2 . WP 822
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حقیقت. به. اگرچه. که. اینجاست. در. می....شویم.. حفظ. پالت. و. کاراکتر. شامل.

نیازمندیم– و.هنر.تراژدی.آن.را.امکان....پذیر.می.کند.پس.با.همین.هنر.از.نابودی.

حفظ.می....شویم؛.و.در.اجرای.این.نقش.دوگانه....ی.ضروری،.نیچـه.معتقد.است.که.
تراژدی.برای.شکل....گیری.و.نگهداری.یک.فرهنگ.سالم.ضروری.و.حیاتی.است.
را. انسانی"  بسیار. "انسانی. نسخه.ی. اولین. که. وقتی. .،1870 دهه....ی. اواخر.
حاال. او. داد.. تغییر. مسائل. این. همه....ی. درباره....ی. را. خود. ذهن. نیچـه. نوشت،.
مدرن. علِم. توسط. تدریج. به. که. جهانی. مورد. در. حقیقت. که. داشت. اعتقاد.
آشکار.می....شود،.چیزی.است.که.باید.پذیرفته.شود..حقیقت.شاید.نگران....کننده.
و.دردناک.باشد،.اما.با.کارکردن.با.آن.و.در.طول.آن،.چیزهای.بزرگی.به.دست.
که. می.گوید. اینطور. او. و. انسان.. رنج. بر. شدن. چیره. مثال. برای. آمد؛. خواهد.
زمانی.که.ما.به.درک.این.موضوع.می....رسیم.توهمات.تسکین....دهنده....ای.که.توسط.
هنر.)و.مذهب(.عرضه.می....شدند،.باید.دور.ریخته.شوند..اما.ما.ترسو.هستیم..
ما.از.هنر.برای.کاستن.اثر.حقیقت.استفاده.می.کنیم.حتی.اگر.نباید.چنین.کنیم..
بنابراین.ما.هنر.را.داریم.زیرا.می.ترسیم،.اشتباها.نابود.شویم..بنابراین.هنر.چیزی.
نیازمندیم. آن. به. سالم. تمدن. یک. خاطر. به. ونیز. کردن. رشد. برای. که. است.
باشد.. وابسته. آن. به. طوالنی. مدتی. برای. نیچـه. که. نیست. دیدگاهی. این.
تاحدی.به.این.خاطر.که.او.باور.داشت.که.جهان.آشکار.شده.توسط.علم،.بی....نظم،.
مستبدانه.و.بی....معناست؛.و.این.نسبتا.به.این.دلیل.است.که.او.متقاعد.شده.بود.که.
رنج.انسان.تنها.و.محضا.برای.دورشدن.نیست،.بلکه.در.واقع.برای.هرشیوه.از.
زندگِی.انسان،.ضروری.است..بنابراین.اکنون.دیگر.هدف،.غلبه.کردن.بر.شرایط.
و.وضعیت.انسان.نیست؛.همانطور.که.او.در."انسانی.بسیار.انسانی"تالش.کرد.
راه.هایی.برای.قابل.تحمل.کردن.زندگی.و.انطباق.خود.با.آن.پیدا.کند؛.و.از.این.
دیدگاه،.خیلی.چیزها.ممکن.است.غیرقابل.مواجهه.به.نظر.برسند..سپس.در.سال.
1882،.زمانی.که.او.اولین.کتاب.از.چهار.کتاب.حکمت.شادان.را.منتشر.کرد،.
عملکرد.ضروری.هنر.را.همچون.گرفتن.لبه....ی.خاموش.واقعیت.که.نمی....توانیم.
تحمل.کنیم.در.نظر.گرفت،.مشروط.بر.اینکه،.این.دقیقا.همان.انواع.مقیاس....های.
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تسکین....دهنده.هستند.که.درست.چند.سال.قبل....تر،.او.با.چنان.تحقیری.بدان.ها.

می....نگریست..بنابراین،.کامال.عادی.و.باورپذیر.است.که."ما.هنر.داریم.تا.مبادا.از.
حقیقت.نابود.شویم".

نیچـه.هرگز.از.این.موضع.کنار.نکشید..در.سال.1886،.برای.نمونه،.او.معتقد.

بود.که:."قدرت.یک.روح.باید.به.نسبت.اینکه.چقدر.از.حقیقت.را.می.تواند.تحمل.

کند،.اندازه.گیری.شود،.یا.به.بیان.واضح....تر،.تا.چه.حد.مشخصی.آن.را.الزم.می.داند.

تا.پنهان،.پوشانده،.شیرین،.آهسته.یا.تحریف.شود."1.یعنی.که.می....توان.گفت،.تا.

چه.حدی.انسان.به.هنر.نیاز.دارد..و.زیبایی....شناسی.اخیر.تا.حد.زیادی.به.کشف.

جنبش....های.هنری.متفاوت.که.ممکن.است.)در.باطن.خوب(.ساخته.شوند.وقف.

شده.باشد.و.این.حقایق.را.در.مورد.خودمان.داده.تا.زندگی.را.قابل.تحمل.کند..

به.استثنای.یک.دوره....ی.کوتاه.در.اوآخر.دهه....ی.1870،.یک.پایداری.در.موضع.

نیچـه.این.است.که.حقیقت،.یا.حقایق.معین،.به.طور.مستقیم.غیرقابل.مواجه.

می....خوانند.. فرا. را. زیبایی....شناسی. معکوس. مقیاس. آنها. اینکه. و. هستند،. شدن.

باشد،. داده. تغییر. حقایق. این. دقیق. ماهیت. مورد. در. را. عقایدش. شاید. نیچـه.

پایدار.است..و.موضوع.دیگری.وجود.دارد.که.درجه.ای. اما.این.مقدار،.نسبتا.

از.اثبات.را.ایجاد.می.کند.وابتدا.در.نسخه....ی.دوم."انسانی.بسیار.انسانی"آشکار.
می....شود.و.سپس.در."خرد.شادان" بسط.می....یابد..این.ایده....ای.است.که.کارِ.استعدادِ.
هنرِی.تسکینی.برای.متمرکز.شدن.است،.اما.نه.برایجادِ.کارهای.هنری،.بلکه.بر.
ایجاد.کردِن.خویشتن،.یا.خود.ایجادی..به.عبارت.دیگر،.اندیشه.وسیله....ای.اصلی.
علیه.حقایق.غیرقابل.کنترل.است..بخصوص.حقیقت....های.مربوط.به.خود،.برای.
قابل. غیر. دیگر. نه. و. باشند. دیگر.درست. نه. تا.هم. آنهاست. دگرگون.ساختن.
کنترل..نیچـه.این.ایده.را.برای.ساختن."اینک.انسان"– حسب.الحالی.در.مفهوم.
تمام.خود.جدی.گرفت،.به.طوری.که.او.زندگی.خود.را.به.عنوان.یک.نمونه.....ی.
شاهکارِ.زیبایی....شناسی.ارائه.می.دهد.و.همچنین.به.عنوان.اثری.که.نشان.می.دهد.
چطور.حقایق.دشواری.که.او.نابودشان.نکرده،.او.را.قوی....تر.ساخته.اند،.بنابراین.

1 . BGE 39
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تاثیر.می....گذارد،.و.من.در. او. رفتار. بر. فزآینده....ای. به.طور. نیچـه. زیبایی....شناسی.

هرآنچه.در.ذیل.خواهد.آمد،.از.یکی....شدن.این.دو.در.هر.جایی.که.در.متن.نیاز.
است،.جلوگیری.نمی.کنم.1

III..در.ادامه....ی.پیشرفت....های.ایجاد.شده،.این.کتاب.به.ترتیب.زمانی.مرتب.

“زایش. است:. داده.شده. اختصاص. نیچـه. اثر. اولین. به. اول. است..فصل. شده.

تراژدی”.همچنین،.در.هر.جا.که.مربوط.است.به.یک.جفت.از.مقاله....های.دوران.

پوزیتیویستی. اصطالح. به. دوره....ی. دوم. فصل. شد.. خواهد. ارجاع. جوانی....اش.

بهترین،. و. اولین. .)187880( انسانی”. بسیار. ”انسانی. می.دهد:. پوشش. را. او.

به. سوم. فصل. ..)187376( نابهنگام”. “تامالت. از. گوشه....هایی. همچنین. و.

چهارم. فصل. است.. شده. متمرکز. .)1882( شادان”. “خرد. اول. کتاب. چهار.

خود. مدعای. به. که. می.کند. بررسی. را. .)188385( زرتشت. گفت. چنین. آن.

متمرکز. او. اخیر. نوشته....های. به. پنجم. فصل. و. است؛. هنری. اثر. یک. نیچـه.

انسان”.)1888(،.یک. “اینک. تا. بد.)1886(. و. نیک. فراسوی. از. یعنی. می....شود.

سری.از.کتاب....های.کوتاه.گونه....ی.او.که.نشان.می....دهند.نیچـه.در.کجا.به.پایان.

رسید.2.و.پس.از.آن.ضمیمه.ای.هست.که.به.واگنر.اختصاص.داده.شده.است..

به. است.عجیب. ممکن. که. بگویم. باید. چیزی. آخر. تصمیم. این. مورد. در.

"در. تراژدی"،. نیچـه"زایش. محور. هنر. صریحا. کتاب. سه. اساسا،. برسد.. نظر.

مورد.واگنر" و."نیچـه.علیه.واگنر" است.و.تا.حد.زیادی.یا.منحصرا."در.مورد.

واگنر" هستند..دلیل.من.برای.در.حاشیه.قرار.دادن.و.موکول.کردن.آن.در.جهت.

1 ..احتماال.باید.بگویم.ایا.من.تالشی.برای.پنهان.کردن.این.حقیقت.کرده....ام.که.نوشته....های.نیچـه.گاهی.

به.نظرم.کیفیت.خوبی.ندارد؟!:.در.جایی.که.او.به.نظرم.اشتباه،.یا.گیج،.یا.ناالیق.از.خود.می....رسد،.من.

از.ذکر.کردن.آن.دریغ.نکردم..بعضی.از.خوانندگان،.شاید.این.رویکرد.را.بیش.از.حد.قضاوت....مندانه.

بدانند..اما.دیدگاه.من.این.است.که.آنچه.که.نیچـه.در.مورد.آن.نوشته.به.اندازه....ی.کافی.مهم.هست.تا.
از.آن.طرفداری.کرد،.و.من.در.خودم.نمی....بینم.که.به.خاطر.آنچه.در.ادامه.خواهد.امد،.عذرخواهی.کنم.
2 . این.حقیقت.که.او.به.دیوانگی.رسید،.و.مختصرا.بعد.از.آن.هم.اینطور.بود،.البته.این.گمانه.را.ایجاد.
کرد.که.آثار.واپسین.او.هم.محصوالت.دیوانگی.او.هستند..این.گمانه.مخصوصا.تمایل.داشت.که.بر.
اینک.انسان.تمرکز.کند.که.از.بعضی.جهات.به.طورغیرقابل.انکاری.کتاب.عجیبی.است..اما.این.کتاب.
اثر.یک.دیوانه.به.نظر.نمی....رسد.و.نظر.شخصی.من.این.است.که.این.کتاب.باید.کامال.جدی.به.عنوان.
بخشی.از.نوشته....های.اصلی.فلسفی.نیچـه.درنظر.گرفته.شود..آنطور.که.من.تالش.کردم،.باید.نتایجی.که.

خوانندگان.باید.خودشان.قضاوت.کنند،.در.بخش.آخر.فصل.پنجم.این.کتاب.
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بازدارندگی.از.محدود.به.نظر.رسیدن.موضوع.کتاب.است..این.درست.است.که.

واگنر.تنها.پدیده....ی.هنرمندانه....ی.باارزش.در.زندگی.نیچـه.بود..اما.افکار.نیچـه.

از. یا.خارج. ناشناخته. برایشان. باید.حتی.برای.کسانی.که.واگنر. در.مورد.هنر.

محدوده....ی.قدردانی.است،.مورد.عالقه.باشد؛.بنابراین.من.آشنایی.با.آثار.واگنر.
را.پیشنهاد.نکردم.

یونگ3. جولیان. تحسین. قابل. کتاب. شبیه. کامال. بنابراین. کتاب. ساختار.

"فلسفه....ی.هنر.نیچـه"4.)1992(.است:.یونگ.بیشتر.از.من.در.مورد.شوپنهاور.

صحبت.کرده.است،.من.بیشتر.در.مورد.زرتشت.و.واگنر..اما.این.مضمون.اصلی،.

که.زیبایی.شناسی.نیچـه.نیاز.است.به.عنوان.یک.داستان.نه.به.عنوان.یک.جایگاه.

فهمیده.شود،.چیزی.است.که.ما.هر.دو.در.آن.مشترک.هستیم..ما.همیشه.در.مورد.

اینکه.این.داستان.چطور.پیش.می....رود.موافق.نیستیم،.و.نه.در.مورد.مسائلی.که.در.

آن.بیشتر.حائز.اهمیت.هستند.توافقی.داریم..اما.بخش.های.عمده....ای.از.این.کتاب،.

همانند.کتاب.یونگ.نیست.و.من.هرکسی.را.که.عالقه....ی.جدی.به.افکار.نیچـه.

در.مورد.هنر.دارد،.به.خواندن.آن.دعوت.می.کنم،.فقط.برای.رسیدن.به.جنبه....ی.

دیگر.گفتگو..منابع.دیگری.برای.خواندن.اگرچه.من.مستقیما.به.آنها.نزدیک.

نشدم.شامل."نیچـه،.زندگی.به.عنوان.ادبیات"5.)1985(.از.الکساندر.نهاماس6،.

و."نیچـه.و.سرنوشت.هنر"7.)2002(.از.فیلیپ.پوتن8.است..هر.دو.کتاب.های.

استخراج.رشته.های. یونگ.در. اندازه....ی.کتاب. به. نظر.من. به. اما. خوبی.هستند.
زیبایی.شناسی.نیچـه.موفق.نیستند.

در.پایان.یک.کلمه.در.مورد.منابع..درکل،.به.نظر.می....رسد.بهتر.است.به.آن.

متن.هایی.که.نیچـه.در.زمان.قبل.از.فروپاشی....اش.منتشر.کرد.یا.برای.انتشار.آماده.

کرد،.اولویت.تفسیری.بدهیم..مهمتر.از.همه،.اینها.جاهایی.هستند.که.خود.نیچـه.

تصور.می.کرد.نکته....ی.اصلی.در.آنجا.بود،.و.آنها.مطمئنا.از.دفترچه.یادداشت....های.

انبوه.او.به.هر.تالشی.پیشی.گرفته....اند.تا.به.درک.دیدگاه....های.او.برسند..هرچند.

3 . Julian Young   4 . Nietzsche’s Philosophy of Art
5 . Nietzsche: Life as Literature 6 . Alexander Nehamas
7 . Nietzsche and the Fate of Art 8 . Philip Pothen
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آثار.منتشر.نشده.هم.کاربرد.خودشان.را.دارند..برای.نمونه،.او.اغلب.در.آنجا.

چیزهای.مختصرتر.از.آنچه.در.چاپ.بود.می....گفته.است..این.گفته.که."ما.هنر.

داریم.تا.مبادا.از.حقیقت.نابود.شویم" مسأله....ی.اصلی.مورد.نظر.است..گرچه،.با.

این.تبصره،.به.دفترچه.یادداشت....های.نیچـه.برای.مجموعه....ی.منظم.دیدگاه....های.

منتشر.شده....اش.رجوع.نکردم،.هرچند.من.در.متن.دیگری.به.آنها.اشاره.کردم:.

تراژدی".. "زایش. یعنی. نیچـه،. منتشر.شده....ی. اثر. اولین. مثال،.در.بررسی. برای.

در.اینجا،.از.آنجایی.که.واقعا.آثاری.برای.توضیح.بیشتر.وجود.ندارد،.من.سعی.

"در.خصوص. و. "درخصوص.شوپنهاور"  به.دو.مقاله....ی.مهم. با.مراجعه. کردم.

حقیقت.و.دروغ.در.یک.مفهوم.غیر.اخالقی"1.که.گرچه.منتشر.نشدند،.اما.حداقل.

چیزهایی.را.که.نیچـه.در.مورد.آنها.فکر.می....کرد،.نشان.می....دهند،.نوری.برافروزم..

به.عقیده.ی.من.این.روش.در.مقایسه.با.اصرار.سخت.گیرانه.و.در.عین.حال.کاماًل.

توجیه.پذیر.بر.خودبسنده.فرض.کردن.متن.زایش.تراژدی،.به.درک.بهتر.این.اثر.

کمک.می.کند..در.غیر.این.صورت،.من.درگیر.آثاری.شدم.که.خود.نیچـه.فکر.
می....کرد.ارزش.خواندن.دارد،و.تنها.به.نوشته....های.منتشر.شده.بسنده.شده....اند.2

1. On Truth and Lies in a Nonmoral Sense
2...برای.یک.بحث.خوب.و.با.قضاوت.صحیح.از.ماهیت.و.کابرد.نوشته....های.منتشر.نشده....ی.نیچـه.

Bittner.2003:.ixxv.:.رجوع.شود.به

پیشگفتار



1
رستگاری از راه هنر:

“زایش تراژدی”

کتاب.وجود. در.سراسر. مسیحیت. مورد. در. عمیق.و.خصومت....آمیز. سکوتی.

ارزش....های. آن،همه....ی. در. و. دیونیزوسی. نه. و. آپولونیاست. نه. اثر. دارد.این.

تصدیق. "زایش.تراژدی"  در. که. ارزش....هایی. تنها. زیبایی....شناسی،یعنی.

پوچ....گراست،. کالم. مفهومِ. عمیق....ترین. در. اثر. این. می....شود.. نفی. شده....اند،.
نهایی.تصدیق.به.دست.آمده.است.3 . درحالی.که.در.سمبل.دیونیزوسی.حدِّ

مقدمـه

نخستین.کتاب.نیچـه،."زایش.تراژدی" )1872(،.آغازگری.برجسته.و.نمونه....ای.

جالب.از.رومانتیسیزم.آلمانی4.در.بی....پروایی.خود.است..تراژدی،.به.عنوان.یک.

فرم.هنری،.دیر.زمانی.است.که.تصورات.فلسفی.را.فریفته.است،.علیرغم.تعجب،.

آثار.هنری.تراژیک.بینش.عمیق....تر.و.غنی....تری.به.حال.انسان.می.دهد.تا.آثاری.در.

ژانرهای.هنری.دیگر..و.ارتباط.زود.هنگام.نیچـه.با.این.مبحث.قطعا.کوششی.

برای.درستی.این.حقیت.را.نشان.می.دهد..در.دیدگاه.او.تراژدی.عمیق....ترین.و.

وحشتناک....ترین.حقیقت....ها.را.در.مورد.خودمان.به.ما.می.گوید،.اما.این.کار.را.به.

انجام.می.دهد.که.اخبار.را.صرفا.تحمل....پذیر.نمی.کند،.بلکه.خوشامد،. شیوه....ای.

3 . Nietzsche, EH, The Birth of Tragedy
4 . German Romanticism
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مفرح.و.حتی.از.خود.بی....خود.کننده.می....نماید؛.به.طوری.که.در.برابر.یک.نگاه.

اساسا.بدبینانه.بر.وجود.)عمیق....ترین.حقایق.وحشتناک.هستند(،.تراژدی.شکلی.

متناقض.از.رستگاری.را.به.ما.پیشنهاد.می....دهد.این.ایده....ای.بسیار.دراماتیک.است:.

روشی. خوانندگان. از. بسیاری. برای. که. است. رسیده. نظر. به. اینطور. واقع. در.

قدرتمند.داده.است،.نه.فقط.به.تراژدی.به.عنوان.یک.سبک.هنری،.بلکه.برای.

درک.درست.از.اساسی....ترین.نیازهای.مان..گرچه.شیطان.در.جزئیات.است؛1.او.

در.آنچه.در.ادامه.می....آید.می....بینیم.که.وظیفه....ی.رسیدن.به.تفسیری.قابل.تحمل.

از.موضع.نیچـه.یک.کار.آزاردهنده.و.درواقع.از.نظر.من.انجام.نشدنی.است،.

هرچند.بعضی.از.جزئیات.ممکن.است.مجذوب....کننده.باشند،.و.اگرچه.بیشتر.

ممکن.است.درست.باشد.که.حداقل.چیزی.گمراه....کننده.در.مورد.دیدگاه.مرکزی.

وجود.دارد..اما.این.دیدگاهی.زیرکانه.است؛.و.من.در.اینجا.تظاهر.به.شناختن.

آن.نمی....کنم..در.عوض،.سعی.می....کنم.بعضی.از.زمینه....ها.را.شفاف.کنم.و.بعضی.از.

تعهدهایی.را.که.باید.به.نیچـه.نسبت.داده.شده.باشد،.شناسایی.کنم،.اگرکه.آراء.
جوانی.او.در.مورد.تراژدی.درهرصورت.شانسی.برای.معنا.شدن.داشته.باشند.2

"زایش.تراژدی"برای.بسیاری.از.اولین.خوانندگانش.جذاب.نبود..از.قضا،.

کتاب.به.عنوان.تمرینی.بر."فلسفه....ی.آینده" )موسیقی.واگنر،.که.نیچـه.در.کتاب.از.

آن.دفاع.کرده.بود،.در.آن.زمان.به.عنوان.موسیقی.آینده.اشاره.می....شد(.تقبیح.شد؛.

کتاب.به.خاطر.نادیده....گرفتن.و.نداشتن.عشق.به.حقیقت.تنبیه.شد.و.نویسنده....ی.

آن.به.خاطر.پوچی.و.فالکت.به.عنوان.ذهن.فاسد.توصیف.شد..نیچـه.به.نظر.

نمی....رسید.به.خاطر.این.پاسخ....ها.ناراحت.و.آشفته.شده.باشد،.اما.شهرت.حرفه....ای.

او.هرگز.کامال.از.آنها.بهبود.نیافت؛.و.این،.بعالوه....ی.سالمتی.رو.به.وخامت.او.

باعث.تصمیم.او.بر.ترک.زندگی.دانشگاهی.حتی.در.هفت.سال.بعد.در.سال.
1879.شد.

1...اصطالح.شیطان.در.جزئیات.است.)به.انگلیسی.The devil is in the details.(.یک.اصطالح.
انگلیسی.است.و.مربوط.است.به.فهمیدن.یا.عناصر.اعجازآمیز.که.در.جزئیات.پنهان.است.

2...البته.تحقیقات.دیگری.هم.وجود.دارند.که.ممکن.است.از.اولین.کتاب.نیچـه.ماخوذ.شده.باشند،.

.Porter.2000; Silk and.:و.این.بسیار.بحث.شده.است..بحث....های.باارزش.اخیر.شامل.اینها.هستند
.Stern 1981; Soll 1998; and Nussbaum 1998
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آنچنان.هم.عجیب.نیست.که."زایش.تراژدی" خیلی.بد.غروب.کرد..به.عنوان.

یک.اثر.در.فلسفه....ی.کالسیک.متنی.غیرعادی.بود.و.به.عنوان.تمرینی.در.فلسفه،.

غیرمتمرکز،.پرگو،.و.اغلب.نامفهوم.می....نمود..بعالوه.در.یکی.از.اولین.انگیزه.های.

خود.نوعی.تبلیغات.و.اعالم.واگنر.به.عنوان.ناجی.و.رهایی.دهنده....ی.فرهنگ.

معاصر.است..در.این.اثر.نیچـه.شرحی.از.منشأ.تراژدی.باستان.یونان.و.مرگ.آن.

به.دست.فلسفه....ی.عقالنی.سقراط.می.دهد،.زمینه....ای.که.در.آخر.منجر.به.مسیحیت.

می....شود؛.و.او.پیشنهاد.می.کند.که.حاال،.در.دوره....ای.که.این.زمینه.در.نهایت.اختناق.

خود.را.از.دست.داده.است،.امکان.یک.تجدید.حیات.تراژدی.نه.تنها.قابل.تصور.

شده.است.بلکه.در.واقع.در.موسیقی.درامای.واگنر.تحقق.بخشیده.شده.است..

تراژدی.یونان.بیان.و.حفظ.نیروی.پیشیِن.یک.فرهنگ.سالم.و.در.حال.جنبش.

بود..بنابراین.در.اثر.واگنر.او.اظهار.می.کند.که.ما.امیدوار.به.تجدید.چشمگیر.
فرهنگمان.هستیم.

تراژدی"  "زایش. کتاب. به. تامل. برای. نیچـه. بعد. سال. چهارده. که. وقتی.
آن. کتاب.شامل. دوم. نسخه....ی. از.خود"که. انتقاد. برای. "در.تالش. بازمی....گردد،.
بود،.او.به.پیوستگی....های.برجسته.بین.تفکرات.پیشین.و.نیز.تفکرات.اخیر.خود.
که"زایش. نشان.دهد. تا. داشت. او.سعی. دیگر. عبارت. به. بسیار.عالقمند.شد،.
درست. قطعا. این. و. است؛. بوده. او. بالغ. فلسفی. جایگاه. در. همچنان. تراژدی" 
است.که.از.قبل.پژواک....هایی.وجود.دارد..نیچـه....ی.بعدی3،.بیشتر.با.مشکل.علم.
سر.و.کار.دارد،مثال.علمی.که.گیج....کننده.یا.مشکوک.درنظرگرفته.می....شود..و.برای.
اولین.بار،.آنطور.که.نیچـه.انجام.داد."زایش.تراژدی" در.بحث.خود.در.رابطه.
با.فلسفه....ی.عقالنی.سقراط.بدون.شک.این.نگرانی.را.از.پیش.نشان.می.دهد4.و5.
بعالوه.نیچـه....ی.بعدی،.بیشتر.متعهد.به.مبارزه.با.هرگونه.خطردر.تفسیر.اخالقی.
و.اهمیِت.وجود.است،.تعهدی.که.او.به.صورت.قابل.توجیهی.ادعا.به.تشخیص.

3...منظور.از.نیچـه.ی.بعدی،.همان.نیچـه.ی.میانسال،.پخته،.متفکر.و.احیانا.رنجور.است.
4...کلمه....ی.آلمانی.Wissenschaft.که.معموال.به.عنوان.علم.ترجمه.می....شد؛.هیچ.معادل.دقیقی.در.انگلیسی.
ندارد..مفهوم.آلمانی.نه.تنها.شامل.آنچه.در.انگلیسی.علم.نامیده.می....شود.است.بلکه.بیشتر.معنای.کار.علمی.دارد..
5 . (ASC 2)   
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آن.در.اولین.کتاب.خود.نمی.کند،.کتابی.که.در.آن.هنر.و.نه.اخالق.به.عنوان.

یک.فعالیت.واقعا.متافیزیکی.انسان.ارائه.می....شود.1.همچنین.در.نهایت،.نیچـه....ی.

بعدی،.همچون.قبلی،.به.این.دیدگاه.وفادار.می....ماند.که.ارزش.اصلی.هر.چیزی.

باید.با.ارزش.آن.برای.زندگی.سنجیده.شود؛.در."زایش.تراژدی" او.می.گوید،.

غریزه....اش.خود.را.با.زندگی.هم....تراز.کرده.است،.و.برای.خودش.اصولی.اساسا.

جدید.و.ارزیابی....ای.جدید.–محضا.هنری.و.ضد.مسیحیت.از.زندگی.کشف.

کرده.است.2.درواقع،.تکلیف.و.وظیفه....ی.کتاب.نگاهی.به.علم.از.دیدگاه.یک.

هنرمند،.و.اما.هنر.در.چشم....اندازِ.زندگی.بود،.وظیفه....ای.که.نیچـه....ی.بعدی.با.دقت.
و.درستی.به.ما.می.گوید.که.بیگانه.نشده.است.3

این.پیوستگی....ها.واقعی.هستند.حتی.اگر.نیچـه.گهگاهی.در.آنها.اغراق.کند..

اما.به.آسانی.می....شود.احساس.کرد.که.این.ناپیوستگی....ها.هستند.که.از.اهمیت.

بیشتری.برخوردارند؛.و.از.اینها.نیچـه.سه.امتیاز.را.پذیرفت؛.نخست.در.مورد.

با.درنظر. نیچـه....ی.بعدی. نیچـه....ی.جوان.است..جایی.که. متافیزیکی. تعهدهای.

گرفتن.آن.به.عنوان.باقی....مانده....ی.مسیحیت،.عموما.بسیار.منتقدانه.عمل.می.کند.در.

"زایش.تراژدی" او.هنرمند.متافیزیکی.را.جستجو.می....کرد:.هنرمندی.قراردادی،.

با.مفهوم.فرمول.شوپنهاوری.و. را. بی....اساس.و.خیالی4؛.و.تالش.می....کرد.خود.

کرد. استدالل. است. ناپیوستگی. این.دومین. و.  – بعالوه. او. کند5.. ابراز. کانتی.

که.برای.یک.انسان.که.در.فرهنگی.در.حال.جنبش.زندگی.می.کند،.نیاز.است.

که.هنری.جدید.بخواهد:.هنر.آرامش.متافیزیکی6؛.و.نیچـه....ی.1886.بدان.پاسخ.

می.دهد:.».نه،.سه.بار.نه!.بدان.نیازی.نیست!.اما.بسیار.محتمل.است.که.بدان.شیوه.

پایان.یابد:.بعبارتی.دیگر"آرامش.متافیزیکی"..در.مجموع،.همانطور.که.رومانتیک.

پایان.می....یابد،.همانطور.که.مسیحیان....نه!.شما.باید.ابتدا.هنر،.این.آرامش.دنیوی.

را.بیاموزید،.شما.باید.یاد.بگیرید.که.بخندید7«.سرانجام،.نیچـه....ی.پیشین.طرحش.

1 . (ASC 5)   2 . (ASC 5)
3 . (ASC 2)   4. (ASC 5)
5 . (ASC 6)   6. (ASC 7, BT 18)
7. (ASC 7)  




