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نیچه و مدرنیته :
»فرزانه تریــن مــردان روزگاران دربــاره ی زندگــی یکســان داوری 
کرده  انــد؛ زندگــی اصــا خــوب نیســت... همیشــه و همــه جــا همیــن 
آواز از دهانشــان شــنیده شــده اســت، آوایــی آکنــده از شــک و انــدوه 
از خســتگی از زندگــی از ایســتادن در برابــر آن  . ســقراط هــم هنــگام 
مــرگ گفــت: “زندگــی یعنــی بیمــاری دور دراز”. من به آســکولپیوس 
شــفا بخــش یــک خــروس بدهــکارم ســقراط نیــز از زندگــی ســیر 

ــه اول  (.  ــه،1387: قطع بود  «)  نیچ
ــاوری  ــل ب ــه از عق ــده  ای نتیج ــت. پدی ــد  ه اس ــک پدی ــه ی مدرنیت
ــه کل جهــان راه خــود  ــه ب ــی ک ــی اســت  . کان روایت انســان اروپای
ــاله   ــزار س ــخ دو ه ــوان از تاری ــه را می  ت ــرآغاز مدرنیت ــود .س را بازنم
ســقراطی- افاطونــی تفکــر انســان اروپایــی رد  یابــی کرد.   ریشــه  های 
ایــن شــکل از تفکــر در ســقراط و ســپس توســط افاطــون ســاختار 
اساســی بــه خــود گرفــت و در ادامــه از طریــق آرای ارســطو در مبانی 
فکــری مســیحیت نفــوذ کــرد و در اندیشــة هگل بــه اوج خود رســید. 
در ایــن میــان فلســفه بــا یــک پرســش آغــاز شــد و آن پرســش از 
چیســتی هســتی بــود   و پاســخ آن بــر عهــده عقــل گذاشــته شــد و 
غرایــز انســانی بــه نفــع عقــل انســانی نفــی گردیــد. بــا ظهــور آرای 
دکارت و گــزارة فلســفه ســاز »مــن فکــر می  کنــم، پــس هســتم« در 
اصــل Cogito دکارت، تفــوق مــن انســانی )Human ego (  بطور کلی 
ملحــوظ و بنیــاد نهاد شــده اســت، کــه با آن انســان مقــام تــازه ای در 
هســتی می  یابــد )پازکــی،1379:174(. اعتبــار ســوژه بــودن از خــدا 
بــه انســان انتقــال پیــدا کــرد و همــه چیــز نســبت بــه انســان جایگاه 
ســوژه پیــدا نمــود. بــا ظهــور دکارت فلســفة مدرن شــکل گرفــت و با 
پیمــودن مســیر جریــان عقــل بــاوری از ایــده و آرای متفکــران بزرگی 

چــون الیبنیتــس، کانــت و هــگل بــه نیچــه رســید. نیچــه در مقابــل 
باورهــای عقلــی ایســتاد و بــه یکبــاره زیــر پــای عقــل را خالــی نمود. 
ــرد و  ــرای انســان ک ــی ب ــج آفرین ــه رن ــم ب ــل را مته ــع او عق در واق
مســیر حرکــت او را از ســرآغاز افاطونــی مــورد انتقــاد خود قــرار داد. 
نیچــه، مدرنیتــه و پیامد  هــای آن را دلیــل اهمیــت و جایــگاه بیــش 
ــدی  ــدا از فرآین ــرگ خ ــام م ــا اع ــت. او  ب ــل   می  دانس ــدازه عق از ان
تاریخــی ســخن می  گویــد کــه پیــش از او آغــاز شــده بــود.  مــرگ 
خــدا یعنــی مــرگ ارزش هــای بریــن، مــرگ ارزش هــای متافیزیکــی 
کــه رنــج انســان بــا آنهــا توجیــه   پذیــر بــود. بــا مــرگ خــدا تفکــر 
متافیزیکــی از اعتبــار افتــاده و خائــی را ایجــاد کــرده اســت کــه علم 
و عقــل قــادر بــه پرکــردن آن نبودنــد. بــه همیــن دلیــل نیهیلیســم 
ــی از  ــیرعقانیت غرب ــاط در س ــن انحط ــت. ای ــرب را گرف ــن غ دام
افاطــون تــا مدرنیتــه ریشــه دارد. نیچــه بــا تبیین مفهوم نیهیلیســم 
جوهــر مدرنیتــه را آشــکار می  ســازد. بــا مــرگ خــدا انســان خــود را 
  از بنــد هــر قیــد و شــرطی   آزاد می پندارد)باالخــص اخــاق(. نیچــه 
مســیر تفکــر را از ســرآغاز بــه خوبــی مــورد بررســی قــرار می  دهــد و 
بــا تأکیــد بــر ســیر خطــی تفکــر غــرب از بیمــاری چهــره بــر میگیرد 
کــه انســان غربــی بــدان مبتــا شــده اســت.  پاســخی کــه نیچــه بــه 
چیســتی آن می  دهــد، ایــن اســت کــه »واالتریــن ارزش هــا خــود را 
ــی  ارزش شــدن او را  ــن ب ــی   ارزش میســازند«)نیچه،1376 :64 (. ای ب
ــام نیهیلیســم دچــار کــرده اســت. انســان مــدرن  ــا ن ــه بیمــاری   ب ب
ــرای  ــدا نکــردن پاســخی مناســب ب ــی و پی ــی از درد بی  معنای اروپای
ــاره هســتی توســط دیــن، اخــاق و فلســفه  پرســش های خــود درب
ــه  ــی ارائ ــه در پ ــد نیچ ــر چن ــرد. ه ــر می  ب ــه س ــی ب ــج پوچ در رن
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راهــی بــرای درمــان ایــن بیمــاری اســت امــا انســان معاصــر  اش از این 
مســئله در رنــج اســت. مدرنیتــه انســان را مســخ و بی  هویــت کــرده 
ــه در  ــد. نیچ ــج می  ده ــه او را رن ــت ک ــی اس ــن بی  هویت ــت و ای اس
پــی یافتــن راهــی بــرای عبــور از ایــن بیمــاری اســت و ســعی دارد تا 
بــا گــزاره » اراده معطــوف بــه قــدرت« از نیهیلیســم عبــور کنــد. بــه 
نظــر نیچــه الزمــة خواســت قــدرت، دریافــت متفاوتــی از رنــج اســت. 
ــر  ــج احساســی اســت کــه آدمــی در براب ــف نیچــه رن ــه تعری ــا ب بن
برخــورد بــا مانــع تجربــه می کنــد.  انســان در برابــر موانــع اســت کــه 
ــع  ــک مان ــج ی ــن وجــود رن ــش آگاه می  شــود. بنا  برای ــدرت خوی از ق
الزم اســت تــا خواســت چیــره شــدن بــر مانــع در آدمــی حســی از 
شــادکامی پدیــد آورد. بــه ایــن ترتیــب رنــج، ســختی، مانع بــه عنوان 
جزئــی الینفــک از خواســت قــدرت ارزش می یابــد. نیچــه در ســال 
1900  پــس از ده ســال تحمــل  بیمــاری درگذشــت. امــا آرای او در 
ســال های پــس از مــرگ اش، مــورد توجــه بســیاری  از مــردم جهــان  
بخصــوص آلمانی هــا قــرار گرفــت. هشــدار نیچــه دربــارة نتایــج ســیر 
نزولــی تفکــر در غــرب  و تأثیــر آن بــر فرهنــگ اروپــا و ســقوط نظــام 
فرهنگــی خــود را بــه شــکل جنــگ بــه نمایــش گذاشــت. بــا برهــم 
خــوردن موازنــه بیــن فرهنــگ و تمــدن تجربــه ای تلــخ و خاطــره  ای 
فرامــوش ناشــودنی از رنــج را بــرای انســان غربــی بــه یادگار گذاشــت. 

مدرنیته و مدرنیسم هنری:
ــه  ــه از دل مدرنیت ــد ک ــی بودن مدرنیســم و مدرنیزاســیون دو مدخل
خــارج شــدند. مدرنیســم در »فرهنــگ و سیاســت« و مدرنیزاســیون 
ــود از دل  ــه خ ــا آنک ــز ب ــان مدرنیســم نی ــن می ــت«. در ای در»  صنع
ــا قــرص  ــرو پ ــا یکــی از منتقــدان پ ــود ام ــد شــده ب مدرنیتــه متول
ــاز  ــه ب ــادی مدرنیت ــود انتق ــان خ ــه جری ــئله ب ــن مس ــود ) ای آن ب
می  گــردد(. در ایــن زمــان هنــر و فرهنــگ مدرنیســتی در بر  گیرنــده 
مفهــوم نیهیلیســم نیچــه در برابــر نیــای خــود یعنــی مدرنیتــه قــرار 
ــه   ــرا ک ــود چ ــدرن نیســت انگار ب ــر م ــدگاه نیچــه هن ــت. از دی گرف
هنــر عــاری از حقیقــت اســت و در قــرن نوزدهــم پایــگاه متافیزیــک 
ــوده  ــت نش ــرای آن یاف ــبی ب ــگاه مناس ــت داده و جای ــود را ازدس خ
اســت )خاتمــی،62:1386(. ظهــور مکاتــب مختلــف هنــری کــه هــر 
یــک بــرای نقــض و نقــد جریــان فرهنگــی در هنــر از ســایر تمــدن 
هــای غیــر اروپــای الهــام گرفتــه شــد نیــز تأییــدی بــر ایــن امــر بود. 
ــرن بیســتم و شــروع جنــگ  ــاز ق ــا آغ فرو  پاشــی نظــام فرهنگــی ب
ــرب  ــر غ ــخ تفک ــی تاری ــیر نزول ــره س ــاب از چه ــی اول حج جهان

برگرفــت و بــه تمامــی خــود را بــه نمایــش عمــوم گذاشــت. 

اتودیکس، نقاش رنج های انسان مدرن:
ــه شــرکت د  رجنــگ  ــان ب جنــگ آغــاز شــد. فراخــوان دعــوت جوان
ــا   منتشــر شــد.    آلمانی  هــای جــوان دســته دســته و گــروه گــروه ب
خــوش بــاوری نســبت  بــه پیــروزی خــود در جنــگ بــه ایــن دعــوت 
ــگ،  ــه جن ــه جبه ــازم ب ــان ع ــان جوان ــد. در می ــت دادن پاســخ مثب
جوانــی از مدرســة ســدن نیــز حضــور داشــت او نقــاش جنجالی  ترین 

ــود. ــی اول ( ب ــر ضــد جنــگ ) جهان ــد نام تریــن اث و ب

پــس از شکســت تحقیــر آمیــز آلمــان در جنــگ اول آثــار متعــددی 
جهــت ترمیــم غــرور شکســته خــورده ملــی آلمــان و نقــد هنــری 
ــه نمایــش درآمــد.  ــی از میهــن پرســتی و غــرور ملــی ب ــا مضمون ب
اتودیکــس یکــی از مشــهورترین و بدنام  تریــن هنرمنــدان کشــور در 
دوره وایمــار بــود. تابلــو ســه لــت معــروف »جنــگ «)تصویــر 1( بــه 
ــی اول در  ــر نقاشــی او از صحنه هــای جنــگ جهان همــراه پنجــاه اث
حالــی کــه عــدة زیــاده از هنرمنــدان به ســبک ســنتی و زیباشناســی 
گذشــته بــاز گشــته بودنــد، بــه عنــوان وســیله  ای در جهــت اعتــراض 
بــه سیاســت های دولــت در نمایشــگاهی اعــان حضــور کــرد. تابلوی 
ســه لــت جنــگ باعــث شــهرت و جنجــال آفرینــی بــرای اتودیکــس 

شــد.

تصویر1. تابلوی سه لت»جنگ« اتودیکس1294

دیکــس پنــج مرتبــه در طــی عملیات  هــای مختلــف جنگــی 
ــرقی و  ــای ش ــربازی   در جبهه  ه ــول س ــود. او در ط ــده ب ــی ش زخم
غربــی   جنــگ و هــم در توپخانه  هــای ســنگین بــه عنــوان گروهبــان 
  حضــور داشــت و بــه علــت اصابــت ترکــش بــه دریافــت مــدال افتخار 
نائــل شــد. او حتــی پــس از بار  هــا زخمــی شــدن مجــددا داوطلــب 
نیــروی هوایــی   شــد تــا بــه عنــوان کارآمــوز ایــن بــار جنــگ را از فراز 
آســمان ها ببینــد. بــا ایــن همــه او پــس از جنــگ از طریــق نقاشــی 
کشــیدن از صحنه هــای جــان دادن ســربازان، اجســاد پوســیده و تکه 
تکــه شــده، و گاهــی نمایــش اتفاقــات پشــت صحنــه جنــگ ) حضور 
ســربازانی کــه بــرای اســتراحت در شــهر بــه قمــار خانــه و روســپی 
ــت و  ــت های دول ــد سیاس ــه نق ــد( ب ــد بودن ــت و آم ــا در رف خانه ه
جنــگ پرداخــت. او بــه تصویــر کشــیدن ســربازان و افســران درجــه 
دارآلمانــی کــه بــرروی صــورت و بدن هایشــان آثــار جنــگ مانــدگار 
ــر  ــج تحمیــل شــده جنــگ را ب ــود پرداخــت. اتودیکــس رن شــده ب
پیکــر انســان آلمانی هــا بــدون هیــچ گونــه سانســوری بــه نمایــش 
گذاشــت)تصویر3و2(. ســرهای بــزرگ بازیکنــان در اثــر »ورق بــازان« 
نقــد اتودیکــس را بــه عقــل بــاوری اروپایــی پیــش از جنــگ و متهــم 
ــش  ــا نمای ــودن مغزهایشــان ب ــی ب ــه خال ــردن سیاســت گذاران ب ک
عجیــب فــرم ســر، تراشــیدن مــو هــا و حجیــم نشــان دادن کله هــا 
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بــه تمســخر گرفتــه اســت. نمایــش زخم هایــی کــه بــا بیانــی اغــراق 
آمیــز اتودیکــس را در گــروه هنرمنــدان جنبــش هنــری عینــت نــو » 
new objectivity« معرفــی مینمایــد. هــر چنــد بعدهــا  بــه آثــار  او 
ــازی (  لقــب »هنــر منحــط« داده شــد. حاکمیــت وقــت ) حــزب ن
  دســتور داد تــا چیــزی بیــش از بیســت هــزار اثــر را بــا ایــن عنــوان 
از داخــل موزه هــا جمــع آوری کننــد آثــار دیکــس نیــز در بیــن ایــن 
ــا  ــت نمایشــگاهی ب ــرار داشــت. پــس از آن توســط دول مجموعــه ق
عنــوان هنــر منحــط جهــت بازدیــد عمــوم برگــزار و بــه تمســخر این 
آثــار پرداخــت) تصویــر 4(. در پــی سیاســت ترغیــب مــردم بــه جنگ 
بــرای بــاز پس  گیــری غــرور ملــی شکســته شــده دولــت تعــدادی از 

آثــار هنــر منحــط را ســوزاند.
آثــار اتودیکــس بــه عنــوان یــک شــاهد زنــده از رنــج و مــرگ انســان 
در جنــگ و همــه در جهــت نفــی سیاســت های دولــت بــرای ادامــة 
جنــگ بــود. منتقــدان هنــری مدافــع منافــع دولــت کــه بــه مســئلة 
ــوان  ــه عن ــس را ب ــد، دیک ــیاری می  دادن ــت بس ــی اهمی ــرور مل غ
یکــی از جانبــازان ســرخورده و ناامیــد جنــگ مــورد قضــاوت قــرار 
ــروژه  ــه پ ــود ک ــگ ب ــان جن ــی از داوطلب ــه او یک ــد. در حالی ک دادن
ــت  ــوی در دریاف ــق و ق ــة عمی ــک تجرب ــرای ی ــی ب ــگ را آزمون جن
شــجاعت و قــدرت مردانــه می  پنداشــت  . بــه گفتــة دیکــس  » او   بــه 
ــی  ــر زمان ــداد آخ ــش در روی ــات بخ ــای نج ــن ارزش  ه ــال یافت دنب

.(Murray:2021,3)»  بــود
ــا شــروع جنــگ، ســیل عظیمــی از مــردم خواســتار آثــار نیچــه  »ب
شــدند، در فاصلــة 1914-1917 بیــش از 165 هــزار جلــد از »چنیــن 
گفــت زرتشــت« بــه فــروش رفــت و تنهــا در ســال 1917 چهــل هزار 
جلــد از ایــن کتــاب خردیــداری شد«)اریگســن،94:1390(. نیچــه و 
ــای یافت)اریکســن،94:1390(. در  ــوق العاده ــت ف کامــش محبوبی
ایــن میــان دیکــس نیــز یکــی از خواننــدگان آثــار نیچــه بــود او در 

میانــة جنــگ بــا اثــر »حکمــت شــادان« نیچــه آشــنا شــده بــود. آثار 
نیچــه تآثیــر عمیقــی بــر افــکار دیکــس گذاشــت و بــا مطالعــة آثــار 
نیچــه هماننــد او بــر ایــن عقیــده بــود کــه پــس از ویرانــی )جنــگ( 
آبــادی در راه اســت  ) گــزارة مهــم اراده معطــوف بــه قــدرت(. توجــه به 
رأی مهــم نیچــه   ویرانــی و نابــودی ارزش  هــای کهنــه و میــان تهــی) 
بنگریــد بــه.   ک. غــروب بتــان(   و خلــق ارزش  هــای جدیــد کــه نیــاز 
انســان معاصــر را پاســخی درســت خواهــد داد. ارزش  هایــی جدیــدی 
ــژه آلمــان را از انحطــاط و فروپاشــی نجــات دهــد  ــه وی ــا ب کــه اروپ
و شــاید بــه تعبیــر بهتــر یافتــن ارزش  هــای نجــات بخــش بــرای از 
نــو ســازی فرهنــگ و تمــدن آلمــان کــه بــدان محتــاج بود»جنــگ 
ــود  ، امــا چیــز فــوق العــاده  ای درون آن وجــود  چیــز وحشــتناکی  ب
داشــت«  .(Murray:2021,3) امــا چنیــن حاصــل نشــود. دیکــس بــه 

تصویر3 نقاشی » ورق بازان«  اتودیکس 1920تصویر2. نقاشی » یک زیبایی در حال مرگ« 
 اتودیکس 1922   

ــد از  ــال بازدی ــازی( در ح ــان ن ــات آلم ــر تبلیغ ــس. )وزی ــوزف گوبل ــر4. ی تصوی
ــال1938 ــد در س ــر فاس ــگاه هن نمایش
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اعتقــاد نیچــه بــه اصــل آفرینــش از طریــق ویرانــی موافــق و همفکــر 
ــود؛ امــا در ادامــة جنــگ متوجــه عــدم تحقــق ایــن آرمــان شــد  ب
ــود اوضــاع نداشــت.  ــه بهب ــدی ب ــچ امی ــار خــود هی ــا در آث و بعده
ویرانی  هــا بــه حــدی زیــاد و شــدید بــود کــه دیگــر امیــد بهبــود در 

او مبــدل بــه ناامیــدی شــده بــود.
دیکــس عاقمنــد بــه فلســفة اگزیستانسالیســتی نیچــه بــود »تجربه 
عمیــق زندگــی« از طریــق رویــدادی کــه همــان زمــان وحشــتناک 
ــرباز  ــری س ــه تکدی گ ــر او ک ــی دیگ ــود. نقاش ــاده مینم ــوق الع و ف
جانبــاز آلمانــی را بــا لبــاس نظامــی بــه نمایــش می  گذاشــت، یــا در 
اثــر دیگــرش رژه رفتــن ســربازان جانبــاز بــا پــای چوبــی و لباس هایی 
ــه  ــا مــدال آهنیــن تزییــن شــده اســت، ذهــن منتقــدان را ب کــه ب

خــود جلــب کرد)تصویــر 5(.
جنــگ بــا پیمــان ورســای بــه پایــان رســید و حکومــت شاهنشــاهی 
آلمــان بــه جمهــوری فــدرال تغییــر شــکل داد.آثــار دیکس خشــونت 
ــه  ــا جزئیــات بــه ســبک گروتســک ب جنــگ و وحشــت جنــگ را ب
نمایــش گذاشــت.رنجی کــه در ایــن جنــگ تاریخــی بــر پیکر انســان 
تحمیــل شــد حاصــل عقــل بــاوری بــود نــه تنهــا نیچــه بــدان اشــاره 
ــاب »  ــی در کت ــخ آلمان ــوف تاری ــورخ و فیلس ــه م ــود، بلک ــوده ب نم
انحطــاط غــرب«)1918( نیــز بــه دالیــل تاریخــی آن در ایــن کتــاب 
ــا تأکیــد بــر »تــن« تــاش نمــود تــا نــگاه بــا  پرداختنــد. نیچــه ب
تکلیــف انســان را از آســمان بــه روی زمیــن برگردانــد. جایــگاه عقــل 

را متزلــزل کنــد تــا بــه انســان برقــراری موازنــه بین عقــل و غریــزه را 
بیامــوزد. ازدیــدگاه نیچــه رنجــی کــه انســان اروپایــی متحمــل شــد، 
ــم زدن  ــر ه ــل و ب ــداری عق ــزرگ پن ــزه، ب ــس زدن غری ــی از پ ناش
ــه  ــا اشــاره ب ــرو انســانی اســت او مفصــل ب ــن دو نی ــه بیــن ای موازن
ــیر  ــا تفس ــون و ب ــوس و آپول ــقراطی، دیونیس ــطوره های پیشا س اس
زندگــی پیشاســقراطی در پــی خلــق ارزش جدیــدی بــرای زیســت 
ــار  ــز در آٍث ــس نی ــود. دیک ــی ب ــوف زندگ ــه فیلس ــود. نیچ ــان ب انس
نقاشــی خــود نتایــج بــزرگ پنــداری عقــل را بــا نمایــش تکــه تکــه 
شــدن بــدن انســان در جنــگ پــر رنــج و خانمــان بــر انــداز بــه نقــد 
کشــید. در واقــع اتودیکــس نقــاش نتایجــی بــود کــه نیچــه پیــش تر 

جامعــه غــرب را  بــدان هشــدار داده بــود.  
پی نوشت:

نیهیلیســم » بــی ارزش شــدن ارزش هــای واال« بــه زبــان فارســی بــه 
معنــای پوچــی، نیســت انــگاری ترجمه شــده اســت. 

 New objectivity
ایــن تجربیــات ماکــس بکمــان، اتودیکــس و گــروس را بــر آن داشــت 
ــی و خانمــان ســوزی جنــگ را  ــی عدالت ــراض، ب ــه نشــانه اعت ــا ب ت
بــا واقــع گرایــی تنــدی بــه تصویــر کشــند. در ایــن تــاش نوعــی از 
رئالیســم سوسیالیســت )واقــع گرایــی اجتماعــی( در نقاشــی آلمــان 

بــه ظهــور رســید کــه »عینیــت نــو« خوانــده شــد.
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