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فوتوریسم یکی از مهمترین جنبشهای هنری اوایل قرن بیستم در ایتالیا است که ریشه در فلسفه دارد و بر سیاست اثرگذاار
میشود .هدف از این مقاله شناخت ،تحلیل و نقد مبانی معرفت شناختیِ جنبش فوتوریسذم اسذت .اندیشذه نیهذه بیشذترین
تاثیر را بر فوتوریسم داشت .نگرش آریگویانه نیهه به زندگی از طریق ارجی که او بر ارزشهای رویکذرد دیونوسوسذی
مینهد و نقد وی از اخالق فضیلت محور بر اساس نظریذه اراده معطذوف بذه قذدرو ،وفذق اسذتنباو فوتوریسذتها مطالعذه و
بررسی شده است .در نتیجه پژوهش مشخص میشود که برخی از مفاهیم کلیدی فلسفه نیهه مورد تفسیر و تعبیذر خایذی
قرار گرفته اند و به گونه ای خوانش شدهاند که نظام حکومتی فاشیسم و سیستمهای حکومتی اقتدارگرای مشابه را توجیذه
کنند .هنر فوتوریسم در جهت تهییج تودهها و ستایش جنگ پیش رفت و یکی از عوامل ایجاد جنگ ،خشذونت و اععمذا
استبداد شد و مهر تاییدی بود بر حکومت فاشیسم.
کلید واژهها :نیهه ،فوتوریسم ،فاشیسم ،دیونوسوس ،اراده معطوف به قدرو
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مقدمه و طرح مساله
فوتوریسم یکی از مهمترین جنبشهای هنری اوایل قرن بیستم است .فوتوریسم در لغت به معنذای آینذده گرایذی
است Future .به معنی آینده است و با پسوند اسم ساز  ismبه معنی آینده گرایی است .فیلیپو توماسو مارینتّی
( ) 344 - 181نویسندهی جهان وطن که برای نشریاو فرانسوی و ایتالیایی مینوشت در  323با انتشار «بیانیه
فوتوریسم» در یك روزنامهی پاریسی به نام فیگارو ،جنذبش فوتوریسذم(آینذده گرایذی) را پایذه گذااری کذرد.
آیندهگرایی مارینتی نمونه بارزی از جنبشهای هنری و اجتماعی است که در فایله بین دو جنگ جهانی سر بذر
کشیدند .مارینتی ،آرمان گرا ،نوگرا و پر شور خواهان هنری است که بتواند جهان را با باز شناسی امکاناو نوین
جامعه ینعتی تودهای از نو بسازد .این نه دیدگاهی یرفاٌ هنری است و نه با الزاماو آن آغاز میشذود .مذارینتی
خواستار درگیر شدن ایتالیا در جنگ جهانی او بود و بعداً به یکی از حامیان پر شور بنیتو موسولینی تبدیل شد
و استدال میکرد که فاشیسم بیانی از فوتوریسم (آیندهگرایی) است .مذارینتی هذم نظیذر موسذولینی ،جنذگ را
تشدید و تقویت قهرمانانهی زندگی میدانست.
هر نوع اندیشه دگرگون کننده و انقالبی از طرف فوتوریستها مورد سذتایش واقذم مذیشذد .فوتوریسذتها بذه
دنبا تغییر وضم موجود بودند و میخواستند همواره رو به سوی آینده داشته باشند.در بیانیه ابتدایی فوتوریسذم
این مطالب عنوان شده بود« :من ودوستانم تمام شب را زیر چراغ های آویزان بذا گنبذدهای ملیلذه کذاری بیذدار
مانده بودیم ...غروری عظیم درون ما میجوشید ...گفتم« :برویم! دوستان .برپا! بذرویم! سذر انجذام اسذطورههذا و
آرمانهای عرفانی شکست خوردند...باید دروازه های زندگی را به لرزه در آوریم وپیچ و مهرههایش را امتحان
کنیم .برویم! آنجا روی زمین را نگاه کنید ،نخستین طلوع است! هیچ چیز با شذکوه خنجذر سذرو خورشذید کذه
مال هزار سالهی ما را از هم میشکافد برابری نمیکند!»« ...بیایید یدف خوفنذا

خذرد را بشذکنیم وخذود را

مانند میوه ای مغرور و رسیده به دهان فراو ودر هذم پیهیذده ی بذاد پرتذاي کنذیم!بیاییذد خذود را یذك سذره بذه
ناشناخته تسلیم کنیم ،نه از سر درماندگی بلکه از آن رو که چاههای عمیذق پذوچی را از نذو یذیقل دهذیم!!» ...
همهنین مارینتی بیان میکند« :ما برآنیم تا عشق به خطر،خوی قدرو و بی پروایی را بسراییم .شجاعت ،جسارو
و عصیان عنایر ایلی شعر ما خواهند بود .از این پس جذز در نذزاع زیبذایی وجذود نذدارد .مذا جنذگ_تنهذا راه
تندرستی جهان_ نظامیگری ،میهن پرستی و تحقیر زنان را ستایش میکنیم .ما انبوه تودههای به وجذدآمذده از
کار ،لاّو و شورش را خواهیم سرود(»...کهون.) 18 - 32 ، 91 ،
فوتوریسم ریشه در فلسفه داشت .فیلسوفان آلمانی همهون هگل ،نیههو فیلسوف فرانسوی هانری برگسون
تاثیر مهمی در شکلگیری مبانی فلسفی فوتوریسم داشتند .هگل معتقد بود که تاریخ سیری دیالکتیکی و رو بذه

_________________________
1- Filipo Tommaso Marinetti
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سوی تحو و آینده دارد و آگاهی همواره رو به رشد است« .انسان تنها موجودی است که قدرو تحقق خذود
را دارد ،قدرتی که بتواند در همهی فرایندهای شدن یك شناسای خود تعیینکننده باشد»(مارکوزه.) 8 ، 93 ،
از طر فی هگل نگاه ویژه ای به مساله دولت داشت او دولت را سایه خدا بر زمین میداند .انسانهای جامعذه بایذد
در برابر اوامر دولت مطیم باشند(بیزر .)983 ، 939 ،که فوتوریستها و به تبم آن فاشیستها ،استنباو خودشان
را از آن داشتند؛ هگل معتقد است که تاریخ تنها با خرد سر و کار دارد و دولت تحقق همان خرد است(همذان،
 .) 9نیهه اثرگاارترین و مهمترین فیلسوفی است که فوتوریستها از عقاید او متاثر شدند« ،رد پای نیهه در جای
جایِ بیانیههای فوتوریستی به وضوح دیده میشود»(ابراهیم .) 14 ، 984،اعتقاد نیهه به از بذین بذردن ضذع

و

ناتوانی است .ب اید ضعیفان از بین برونذد تذا شذرایر بذرای سذر بذر آوردن ابرمذرد فذراهم شذود ،و هذدف ابرمذرد
بنیانگااری جامعه نوین و ارزشهای جدید است(همانجا) .نیهه نیز بر سیّالیت و دگرگونی عالم بذاور داشذت و
نگاهش همواره به آینده و پیشذرفت بذود .از نظذر نیهذه بایذد بذر ارزشذهای موجذود شذورید و ارزشذهایی نذوین
جایگزین کرد .اخالق باید دگرگون شود و به فرا سوی نیك و بذد رفذت .موتذور محذر

ایذن تحذوالو اراده

معطوف به قدرو است که نیهه آن را ایلی متافیزیکی میداند؛ اراده ای دگرگذون کننذده و برانذداز و ویذران
کننده که در ذاو خودش رو به پیشرفت و تکامل دارد .این عقیده بیشذتر از هذر چیذزی بذرای توجیذه جنذگ و
خشونت مورد استفاده قرار میگرفت .فوتوریستها نیز تحت تاثیر این تفکر قرار گرفتنذد و قذدرو و خشذونت و
جنگ را ستایش میکردند به دنبا دگرگون کردن ارزشها و سنتها بودند و از همه مهمتر رو به سذوی آینذده
داشتند .هانری برگسون نیز از طرفی بر جنبش فوتوریسم اثرگاار بود .تاکید برگسون این است که جهان زنذده
است و این نیروی زندگانی ،از همه نیروهای مادی برتر و باالتر است و بالندگی و شور برخاسته از آن ،سازنده
هرگونه واقعیتی است که ما در جهان مشاهده میکنیم .بر این اساس از دیدگاه برگسون ،عالوه بذر مذادهای کذه
شکل مکان یافته است ،این شور زندگانی است که جنبش ،جریان ،گار مدام و بذه عبذارتی دیگذر گارنذدگی
زمان را میسازد(نقیبزاده .) 8 ، 918 ،همهنین نظراو برگسون در باي زمان و استمرار مطلذق مذورد توجذه
فوتوریستها واقم شد .برگسون در مورد زمان و استمرار میگوید که زمان تصور ریاضی شدهی اسذتمرار اسذت:
استمرار محض که وقتی می توانیم در پرتو آگاهی زندگی ذهنی درونی خودمان به طریق شهودی یا بذیواسذطه
بدان واق

شویم که بذه ایذطالح بذه عمذق آن راه بیذابیم؛ و آن مجموعذه ای از تغییذراو کیفذی اسذت کذه در

یکدیگر حل میشوند و به یکدیگر نفوذ میکنند ،چندان که مانند قطعهای موسیقی هر جزء معذرّف کذل مذی-
شود .و نه در واقعیت بلکذه فقذر از طریذق انتذزاع فکذری واحذدی مجزّاسذت .اسذتمرار محذض تذداوم حرکذت
است(کاپلستون .) 2 ، 93 ،فوتوریسم در نهایت مورد توجه قدرو سیاسی وقت ایتالیا واقم شد .فوتوریستها
به دنبا تحو و پیشرفت بودند،عقاید ملی گرایانه افراطی داشتند ،ایدئولوژیِ توسعه طلبی و جنگ و خشذونت
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داشتند از ایذن رو شذعارها و دسذتاوردهای جنذبش فوتوریسذم بذه شذدو مذورد پسذند فاشیسذتها قذرار گرفذت و
فوتوریسم هنر رسمی حزي حاکمِ وقذت ،یعنذی فاشیسذم شذد .فاشیسذم یذك نظریذه سیاسذی اسذت و گونذه ای
حکومت خودکامه ملی گراست که در سالهای

 3تا  341در ایتالیا و به دست بنیتو موسولینی رهبری مذی

شد .فاشیسم سه رکن اساسی دارد :حزي سیاسی واحد ،ناسیونالیسم افراطی و نژادپرستانه و دولت بسیار مقتذدر
و متمرکز فاشیسم مجموعهای است از ایدئولوژیها و کنشها که میخواهد وفذاداری بذه ملذت را ،بذا تعریفذی
انحصاری از ملت بر پایهی مفاهیم زیستی ،فرهنگی ،و/یا تاریخی ،باالتر از وفاداری به هر چیز دیگری بنشاند ،و
یك جامعهی ملی بسیج یافته بیافریند(پاسمور .)9 ، 911 ،جووانی جنتیله فیلسوف فاشیسم بود و طراح ایلی
دکترین فاشیس م به همراه موسولینی بود ،او با نوشتن آثارش در توضیح و توجیه فعالیت فاشیستها نقش ایفا می-
کرد .مارکوزه به عنوان مترجم آثار هگل و نیهه به زبان ایتالیایی سهم مهمی در معرفی این فیلسوفان بذه جامعذه
ایتالیایی داشت و سپس خود او تفسیر آثار آنان را مبتنی بر فاشیسم انجام داد .او در مقاله خذود بذا عنذوان پایذه
فلسفی فاشیسم از دولت و فرد به عنوان «اجزای جدایی ناپایر سذنتزی ضذروری» یذاد کذرد .موضذوع را در ایذن
قاعده بیان کرد :همه چیز برای دولت؛ هیچ چیز بیرون از دولت .تعهداو سیاسی یك فرد بایذد مطلذق و کذامالً
فراگیر باشد» (هی وود.)918 ، 911 ،
در این مقاله اهمیت جنبش فوتوریسم به لحاظ تاثراو معرفت شناسی با تاکید بر فلسفه نیهه مورد تحلیل و
نقد قرار میگیرد .هرچند نیهه در تاریخ فلسذفه مواضذم ضذد معرفذت شناسذانه اتخذاذ مذیکنذد و خذود را ضذد
فیلسوف میداند ،اما برخی از نظریاو او مستقیما در حوزه معرفت شناختی قرار میگیرند؛ ماننذد اراده معطذوف
به قدرو ،بازگشت جاودانی همان و منظرگرایی 9و برخی نیز به گونهای مورد خوانشهای معرفت شناسانه واقم
می شوند؛ همهون نظریه هنر نیهه ،نقد اخالق و ارزشها ،نیهیلیسم و  ...این پژوهش بر آن است تا از ایذن منظذر،
جنبههای معرفت شناختی فلسفه نیهه در جنبش فوتوریسم تحلیل و نقد شوند.
دیونوسوس آپولون  :تفسیر فوتوریستی مبتنی بر آری گویی و القای حس هیجان
یکی از مهمترین آثار نیهه زایش تراژدی است ،که اولین اثر مهم نیهه نیز هست .زایذش تذراژدی اثذری بسذیار
متفاوو از سایر کتايها و مقاالو فلسفی است چرا که بر اساس تراژدی یونان نوشته شدهاست و به نقد مفاهیم
فلسفی ،هنری ،سیاسی و به طور کلی نقد فرهنگ میپردازد .شاید در ابتدا به نظر برسدکه زایش تراژدی اثذری
است که تنها به هنر میپردازد اما مفاهیم بسیار عمیقی را در بر دارد که بیشذتر حذوزههذای سیاسذی_فرهنگذی و

_________________________
1- Benito Mussolini
2- Giovani Gentile
3- perspectivism

ت
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اجتماعی قرن بیستم را تحت تأثیر خود قرار میدهد .دو مفهوم آپولون و دیونوسوس در زایذش تذراژدی مذورد
بررسی قرار میگیرند مورد اهمیت واقم میشوند(.)Spinks,2003,20

از نظر نیهه هنر درام یونانی از دو سرچشمه ایلی نشأو میگیرد از سویی آپولون هست که ویژگذیهذایی
همهون آرامش ،تعاد  ،نظم و تناسب دارد و نمود آن را می توان در مجسمه سازی و معماری یونذانی مشذاهده
کرد .از طرف دگر دیونوسوس هست با ویژگیهایی همهون سرمستی و شورآفرینی که در مراسم و جشنها و
پایکوبیهای جمعی نمود مییابد و بیشتر از همه چیز در موسیقی نمایان میشود .آپولون نماینذده الذوهی اسذت
شخصیت خوش لعابی که جدا از توده مردم قرار میگیرد(.)ibid

حقیقت دیونوسوسی از دید نیهه از این حکایت دارد که یونانیان تنها یك ملت سرخوش و شادمان نبودند
بلکه نگاهی عمیق و برداشتی شگرف از زنذدگی داشذتند .آنهذا در

عمیقذی از واقعیذاو و دردهذای زنذدگی

داشتند .دیونوسوس نماینده نوعی انرژی پریشان و خلسه آور است کذه انسذجام هذر گونذه سذاختاری را تهدیذد
میکند .)ibid( .در زایش تراژدی سلنوس اینگونه حکمت خود را در اختیار شاه میذداس قذرار داد « :بهتذرین
چیز برای شما(آدمیان) یکسره بیرون از دسترستان قرار دارد؛ زاده نشذدن ،نبذودن ،هذیچ بذودن .امذا پذس از ایذن
بهترین چیز برای شما این است :هرچه زودتر مردن»(استرن.)11 ، 989،
اما یونانیان با وجود آگاه شذدن از ایذن حقیقذت ،سذرخورده نشذدند و انذدوهگین نشذدند ،بلکذه زنذدگی را
همانگونه که بود پایرفتند و بدان آری گفتند ،آنها آغوش خود را برای زندگی باز گااشتند و با شور و انرژی
و با همراهی هنر ،سرمستانه زندگی را پایرا بودند « .هنر در این لحظهی اوج خطر همهذون جذادوگری نجذاو
بخش با نیروی شفادهندهی خود پا پیش گااشت ،این اندیشههای تاریك و بیزاری آفرین آدمذی را بذه زیسذتن
توانا میسازد ».چنانکه نیهه گفت آنهه مرا از پای در نیاورد قویترم میسازد.نیهذه در بررسذی خذود از یونانیذان
دوگونه هنر را باز میشناسد و تفکیك میکند ،یکی «هنذر آپولذونی» و بذه طذور ویذژه شذعر حماسذی هذومر را
آپولونی میدانست .رویکرد دیگر هنر دیونوسوسی است و در این باي تراژدیهذای آیسذوخولوس را معرفذی
میکند.
یك نوع مواجهه هنر آپولونی است ،نیهه هنر آپولونی را رویکردی دینی میداند ،در هنر آپولونی طبیعذت
به شیوه ای با کما و متعاد  ،بر پایه مدلی با وقار و فاخر بازنمایانده مذی شذود و واالتذرین نماینذده آن ،حماسذه
هومر است .از نظر نیهه هومر با خلق دنیای المپ نشینان تالش داشت که یونانیان را از هراس مواجهه تراژیذك
با زندگی نجاو دهد و مفری برای آنها در نظر بگیرد و زندگی غمبار و تراژیك را در حجاي حماسههذای پذر
رنذذذگ و لعذذذاي بپوشذذذاند .ایذذذن رویاهذذذا هسذذذتند کذذذه در وهذذذم آفرینذذذی یذذذورو زیبذذذا را بذذذه مذذذا مذذذی-

_________________________
1- Aeschylus
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نمایانند( .)Nietzsche,1993,15هومر در حماسهی خود آرمانی ضد انسانی ندارد ،حتی خذدایان چهذرههذای
انسانی دارند .آنها از جنس خود انسانها هستند ،انسان-خدا هستند .هنرمند آپولونی در تالش است که «واقعیذت
این جهان» را دگرگون کند و توهمی زیبا و دید فریب پدید بیاورد .از اینرو از نظر نیهه هنر آپولونی چندان از
حقیقت نمیگوید بلکه از توهم سخن میراند و نمی تواند حاوی ژرف ترین ادراکاو از حقیقت و فهم جذوهر
چیزها باشد .در واقم هنر آپولونی بازنمایی واقعیت نیست بلکه وارونه جلوه دادن واقعیت است .و نهایتاً نمایش «
وهم» را باز مینمایاند(.)Spinks, 21

همهنین از نظر نیهه در هنر آپولونی زیبایی ظاهری بر احساس درونی هنر برتری دارد و از اینرو نمیتوان
درونی ترین احساساو را در این هنر بازنمایاند و مخاطب نیز دردریافت خود فریبندهی یورتهای زیبا میشود؛
تفاوو آشیل با هنر در همین است ،یکی تجربه و احساس میکند و دیگری یرفاً روایت مذیکنذد ،هنرمنذد بذا
شخصیت مخلوق خود همتجربه نمیشود ،یرفاً توهم احساساو قهرمان داستان را بیان میکند ،از اینرو در هنر
آپولونی یگانگی و وحدو احساسی بین مخاطب و هنرمند ایجاد نمیشود .بنابراین از نظذر نیهذه هنذر آپولذونی
اثرگااری ژرف بر مخاطب نخواهد داش ت ،نهایتاً مخاطب دقایقی با این هنر ارتباو موثر دارد و پس از چنذدی
نیز اثر آن از بین میرود .پس یونانیان با نوعی هنر سطحی مواجه می شوند و نقد نیهه این است که یونانیان ایذن
گونه مواجهه سطحی را از هنر برداشت کردند و آن را حفظ کردند و دچار سطحیگرایی شدند و نیهه آنها را
مردمان « سطحیگرا از سر ژرفا» مینامید .این خصیصهی هنر هومر بود.انسان هومر در برابر رنذج و سذختی بذی
سپر است و نگهبانی ندارد و یرفاً مرگ را پایرفته است.
اینگونه انسان از مسئولیت خود میگریزد و در برابر هستی سر فرود مذیآورد ارادهی آزادی وجذود نذدارد
این وحشت از مرگ جاودانگی انسان را از بین میبرد در حالیکه راز بزرگ این است؛ انسان مذیتوانذد سذبك
با و رها فارغ از هرگونه رنج و دغدغه به تمامیت زندگی آری بگویذد و در سرخوشذی و شذور دیونوسوسذی
لبریز باشد .نیهه به یونانیان پیشاسقراطی باز مذیگذردد و معتقذد اسذت کذه آنهذا از طریذق اسذرار دیونوسوسذی،
خواست زندگی پربار و پر مستی و شورشان را محقق ساخته بودند و به زندگی ،فراتر از مرگ و رنذج و انذدوه
مینگریستند و آنها به آینده ای نوید میدادند که سرشارتر و کاملتر باز میگردد .هرچند همین هنر هسذت کذه
زندگی را قابل تحمل میکند و آن را « واجد ارزش زیستن میکند»(.)Nietzsche,16

نیهه برای پاسخ دادن به مرگ در زایش تراژدی اینگونه مسأله را بیان مذیکنذد؛ رویکذرد دیونوسوسذی بذه
معنای یگانه شدن با چیزی است که آن را «یگانگی اولین»(نخستین یکتایی) میداند ،و در آثار متأخر آن را بذه
چیزی همهون تمامیت جهان (کما هستی) تعبیر میکند .هر دو تعبیر به نوعی ریشه در از میان رفتن فردیذت و
گم شدن در چیزی ماورای فردانیت است ،نیهه در شامگاه بتان چنین میگوید «:و بدین سان باز دوباره به همان
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جایی رسیده ام که زمانی از آن آغاز کرده بودم ،زایش تذراژدی .نخسذتین بذار ارزشذگااری همذه ارزشهذا بذه
دست من بود :بدین سان باز خود را در خاکی میکارم که خواست من و توانایی ما از آن بروید -مذن آخذرین
شاگرد دیونوسوسِ فیلسوف ،من ،آموزگار بازگشت جاودانه»(.)ibid,5

روایت اولیه این پاسخ ریشه در اندیشه شذوپنهاور و زیربنذای متذافیزیکی او بذه نذام خواسذت زنذدگی دارد.
شوپنهاور مفاهیم پیش و پا افتاده ای را که ما به وسیله آنهذا زنذدگی روزمذره خذود را شذکل مذیدهذیم اوهذام و
افسانههای روایی میداند( .)Spinks,21اگر شوپنهاور کوشیده بود تا با نگریستن از موضم کانتی و بازخوانش
کانتی اندیشه بودایی به فلسفه خود برسد ،نیهه نیز سعی میکنذد تذا بذا بذازخوانش کذانتی-شذوپنهاوری دیذن و
فرهنگ یونانی ،به معنا و تسالیی برای مرگ دست یابد .رویکرد شوپنهاور به رغم بی بذاوری بذه دیذن مسذیحی
کمابیش در قالب نجاو باوری دینی باقی مانذده بذود و از ایذن رو وی رسذتگاری نهذایی را در زنذدگی راهبانذه
قدیس مییافت و آرامش حایل از یکی شدن با چیزی که ورای مرزهای گفتار فلسفی میرفت و فقر قدیس
یا زاهد با در

شهودگونه اش میتوانست آن را در

کند .کوشش نیهه در روایت متأخر از این پاسخ همذه

مصروف آن است که رنگ و بوی متافیزیکی شوپنهاوری را از آن بزداید(آرانی.)1 ، 93 ،
«یکی از اسرار دیونوسوسی تقدیس درد است ،درد و رنذج مقذدس هسذتند« ،رنذجهذای زائذو» هذر دردی را
مقدس میکند ،تمامیشدنها و رویشها و هر آنهه که آینده را بارور میکند با درد همراه اسذت .بذرای آنکذه
لاو آفرینندگی جاودان در کار باشد برای آنکه خواسذت زنذدگی جذاودان بذه خذود آری گویذد ،درد زن بذه
هنگام زایمان نیز میباید جاودان در کار باشد ...در اینجا ژرفترین غریزه زندگی که رو به سذوی آینذده دارد،
بذذذه جذذذاودانگی زنذذذدگی و راه بذذذه سذذذوی زنذذذدگی بذذذه سذذذوی زادآوری جذذذاودان چذذذون راهذذذی مقذذذدس»

(.)Nietzsche,1954,5

هنرمندان فوتوریسم هنر خود را دیونوسوسی میپنداشتند آز آن جهت که این هنر پاسخی است به زندگی
مدرن ،مظاهر تکنولوژی در شعر و نقاشی فوتوریسذتی سذتوده مذیشذد و آنهذا ایذن را برآمذده از روح زمانذهای
میدانستند که از آن برآمدهاند.در اولین مانیفست خود میگویند «:ما میگوییم که شکوه جهان با زیبایی نذوینی
غنی شدهاست .زیبایی سرعت یك اتومبیل مسابقه که دودکشاش با لولههذای عظذیم همهذون مارهذای اتشذین
نفس ،آراسته شده-اتومبیلی غرنده که گویی از البهالی گلوله میراند از «پیذروزی سذاموتراس » زیبذاتر اسذت»(
کهون .) 18 - 32 ،از طرفی ساختار آثار هنذری بذه گونذهای بودنذد کذه در راسذتای تهیذیج و تحریذك افکذار
عمومی بر می آمدند و مخاطب را برای خیزش ،شورش و حتی لاو بردن از خطر ترغیب می کردنذد در جذای
دیگری از بیانیه خود اینگونه در جهت برانگیزاندن مخاطب بر میآیند« :شذجاعت ،جسذارو و عصذیان عنایذر

_________________________
 -الهه پیروزی ساموتراس.
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ایلی شعر ما خواهند بود»(همانجا) .در جای جای هنر فوتوریستهذا مذیتذوان تفسذیر دیونوسوسذی آنهذا را بذه
وضوح یافت ،چه در نقاشیها و چه در شعر و دیگر هنرها.
نقد اخالق و ارزشها :سنت ستیزی و رویکرد به آینده در فوتوریسم
آنهه الزم است یك اخالق جدید است .با در نظر گرفتن تبارشناسی اخالقیاو ،نیهه امیدوار است نشذان دهذد
چرا ما چنین ارزشهایی داریم به این ترتیب ،اگر همهنان به نگه داشتن چنین ارزشهایی ادامه دهیم دست کم
متوجه خواهیم بود که آنها بسیار دست و پاگیر هستند .امید غایی نیهه این بود که توسر مذا یذا شذاید ابرانسذان
ارزشهایی جدید آفریده شود .نیهه میگوید که طبم شری

«برای ترحم ساخته نشذدهاسذت» زیذرا بذه خذودی

خود دارای توانایی تعیین نهاد خود است(.)Nietzsche,1990,196

نیهه در مورد اینکه چرا مسیحیت از بردههای امپراتوری روم آغاز میشود ،معتقد است که آنها (بذرده هذا)
دین مسیحیت را راهی برای رهایی از اسارو میدیدند .از آنجا که بردگان قدرو کافی برای رهذایی از دسذت
اربابان خود نداشتند ،با اعتقاداو دینی که آنها را از بعد روحانی آزاد مینمود ،تسلی مییافتند .مسیحیت ماننذد
هرچیز دیگری ،توییفی از اراده معطوف به قدرو است .اولین مسیحیها ،بردههای زیر سیطره امپراتذوری روم
بودند ،پس تنها راه رهایی ،دفاع از وجود مقام روحانی واالتری از رومیها بود .طبق نظر نیهه ،این میل با تغییر
ارزش های جامعه برآورده شد ،برای مثا  ،ارزشهایی نظیر دلسوزی یا ترحم به عنوان ارزشهای یحیح که از
سوی خداوند پاداش در پی دارند ،مورد توجه قرار گرفته ،در حالی که ارزشهایی نظیر دوست داشتن خویش
به یورو گناه تلقی میشد.
نیهه می گوید که ترحم سالحی است که ضعی

علیه قوی به کار میبرد .نیهه دیدگاه شوپنهاور و واگنذر

را در مورد ترحم که معتقد بودند هنگام ترحم کردن ،حالتی را تجربه می کنید که گویا خود رنج کشیده ایذد،
را نقد میکند .در بطن ارادۀ شوپنهاور ،همه ما موجوداو یکسانی هستیم .با این حا  ،نیهذه معتقذد بذود امکذان
ندارد که درد و رنج دیگری را حس کنید و بنابراین «ترحم واقعی» را نیز نمیتذوان احسذاس کذرد .درخواسذت
ترحم ،درخواست از دیگران برای درد کشیدن به همراه شماست .نیهه تالش برخی افراد برای برانگیختن حس
ترحم در دیگران را به خاطر این است که آنها می خواهند بدین ترتیب به دیگران یدمه بزنند و نشان دهند کذه
دسذذت کذذم از ایذذن قذذدرو برخوردارنذذد .نیهذذه مذذیخواهذذد یذذك عصذذر تذذازه اشذذراف سذذاالر را احیذذا
کن(.)Spinks,2003,21

موضوعی که اینهنین برای حیاو ماورا ،از هستی زمینی بیزار شده و برای روح تن را خوار شذمرده اسذت،
چیزی جز اخالق نیست؛ چراکه دوگانه انگاری یا دوالیسم ،بیش از هر چیز اخالقی است .هنگامی که انسان دو
واژه «خیر» و «شر» را ساخت ناگزیر قائل به دو قلمرو شد :قلمرو حکومت خدا و قلمرو حکومذت شذیطان .پذس
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برای رسیدن به خیر و نزدیك شدن به قلمرو خدایی  ،ناگزیر باید هر چیزی با محك خدا سنجیده شود و انسان
نیز .از همین رو است که قدیس به زرتشت میگوید«:اکنون خدای را دوست میدارم ،نه آدمیذان را .آدمذی در
نزد من چیزی است بس ناکامل .عشق به آدمی مرا مرگ آور است» (نیهه .) 2 ، 91 ،پس در این معناست که
آدمی ،هستی ،تن او ،زمین و کلیت او چیزی حقیر ،زبون و آغشته به گناه می گردد«.همانا که آدمیذان نیذك و
بدشان را همه خود به خویشتن دادهاند .همانا که آن را نستاندهاند آن را نیافته اند و چون ندایی آسمانی بر ایشان
فرود نیامده است .ارزش ها را نخست در چیزها نهاد تا خویشتن را بپاید .نخست او بود کذه بذرای چیذز هذا معنذا
آفرید»(همان.)82،
در اینك آن انسان
باور من این است که آموزگاران پیشوایان بشریت و از جمله اهل الهیاو همه بدون اسذتثنا
تباه شده بودند بنابراین همه ارزشها و ارزشهای ضذد زنذدگی مبذد شذدهانذد ،بنذابراین
اخالق به وجود آمده است تعری

اخالق :سرشت تبذاه شذده گذان ،بذا عذزم نهذایی انتقذام

گرفتن از زندگی(.)Nietzsche,1992,7

این امر خودع هستی است « :آنکس که حتی یك بار از گااری که به عرفان منتهی میشود گاشته باشد از
داغی که بر تمام افکارش نقش می گردد گریزی نخواهد داشت ».این جمله نیز که درباره منشا و مبدع یذدور
چنین عرفانی است در نظریه هستیِ نیهه همان قدر معتبر است «:آنگاه که شك و اشتیاق قرین مذیافتنذد عرفذان
زاده میشود ».بنابراین نیهه مشی فلسفی خود را به طور مختصر و مفید در این قاعذده بیذان مذیکنذد« :احسذاس
قدرو جدید :حالت عرفانی همراه با روشن ترین و هوشمندانه ترین عقالنیتی که در حکم راهذی بذه سذوی آن
است»(یاسپرس.)11 ، 934،
فوتوریستها خود را آفریننده ارزشهای نوین در عصر تکنولوژی مذیدانسذتند ،آنهذا بذه تمذامی میذرا و
آداي و حتی فرهنگ و تمدن خود پشت کردند با این برداشت که معانی تازهای از ارزش را بنا میکننذد .آنهذا
حکم به ویران کردن موزهها دادند چرا موزه ها را قبرستان آثار گاشتگان میدانستند.
نسبت مرگ خدای نیهه با طرز تفکر فاشیسم و همینطور جنبش فوتوریسم می توانذد در همذین فذانی شذدن
ارزشهای پیشین و روی آوردن به سوی آینده نهفته باشد .فوتوریستها معتقد بودند که موزهها گورستانهای
آثار هنری گاشتگان اند بنابراین از آینده بویی نبرده اند آنها دربردارنده زوا و نیستی هستند بنذابراین مذوزههذا
باید ویران شوند« .ادبیاو تا کنون سکون متفکرانه ،خلسه و خواي را ستایش کرده است...ما بذر آنذیم تذا عمذل
خشونتآمیز ،بی خذوابی تذبآلذود ،گامهذای بلنذد دونذده سذرعت و مشذت و سذیلی را بسذتاییم ...مذا مذوزههذا،
کتابخانذذه هذذا و هذذر فرهنگسذذتانی را نذذابود خذذواهیم کذذرد و بذذا اخذذالقگرایذذی ،مثنذذا گرایذذی و هرگونذذه بزدلذذی
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فریتطلبانه به مبارزه خواهیم پرداخت.ایو زیبایی شناسی و تاریخ هنر باید دگرگذون شذود نذوعی دیگذر از
ارزش های زیبا شناسی و هنذری بایذد آفریذده شذود و بذه گونذهای آری گذو بذه دنیذای مذدرن و یذنعتی باشذند
(.)Marinetti,1909,51

اراده معطوف به قدرت :اقتدارطلبی سیاسی و حرکت در فوتوریسم
مفهوم «خواست قدرو» در فلسفه نیهه ،مفهذومی مهذم و اساسذی اسذت .او خواسذت قذدرو را در تمذام انذواع
رفتارها و سنجش های بشری تشخیص میدهد و آن را محر

ایلی انسان میداند و معتقد است کذه در تمذام

موجوداو زنده این خواست را میتوان یافت « :تنها آنجا که زندگی باشد خواست نیز هسذت ،امذا نذه خواسذت
زنذذدگی ،بذذل خواسذذت قذذدرو ».چیذذزی کذذه بزرگتذذرین آزادیهذذا و دالوریهذذا را بذذه انسذذان مذذیبخشذذد
( .)Nietzsche,1968,787نظریه روان شناختی خواست قدرو نیهه به مفهوم «واالیی» کلمهای کذه نیهذه آن
را به کار می برد بستگی دارد ،چرا که او قدرو بیشتر را در تسلر بر نفس ،در هنذر و در فلسذفه مذیدانذد تذا در
استضعاف دیگران ،و اینها خصلت های انسانی است که از خواست قدرو مثبت برخوردار است .تصور نیهه از
کینه توزی ،جنبه دیگری از روان شناسی خواست قدرو است .اخذالق بردگذی بذا کینذه تذوزی از آنهذایی کذه
آسیب خورده است ،میخواهد که با انتقامی خیالی جبران کند ،اما انسان واالتبار «با یك تکان بسیاری از خوره
هایی را که جان دیگران را میخورند ،از خود دور میکند» ()Nietzsche,106؛ او از کینه توزی آزاد است و
می تواند به دشمنانش احترام بگاارد و حتی آنها را دوست داشته باشد.
نیهه کم و بیش چنین استدال میکند که تنها چیزی که همه انسانها میخواهند ،قدرو است و هذر چیذز
دیگری که خواسته شود به خاطر خود قدرو است که خواسته میشود .اگر چیزی بیش از چیز دیگری خواسته
شود ،حتماً قدرو بیشتری را از خود نشان داده است« :این جهان خواست قدرو است و دیگر هیچ! و شذما نیذز
خود خواست قدرتاید و دیگرهیچ»( .)Nietzsche,1067به نظر میرسد منظور نیهه از اینکه جهذان و هذر چذه
که در آن است را ،خواست قدرو مید اند و بس ،این نیست که هر چیزی خواهان قدرو است ،بلکذه بذه ایذن
معنا است که هر چیز دارای توان و قدرتی است که خواستی دارد واین خواست یا نفی کننده است یذا تصذدیق
کننده .شاید نیهه در این ایل خود نیز از شوپنهاور و کتاي او جهان همهون اراده و تصور ،متأثر شذده باشذد،
اما ارادۀ شوپنهاوری در برابر خواست قدرو نیهه ،ارادهای کور و ضعی

مینماید .در هر حا  ،منظور نیهه از

خواست قدرو ،برابرنهادی برای تحقیر و سرسپردگی است و «تالشی به خاطر باز ارزشگااری همذه ارزشهذا»

(.)Ibid, 4

نیهه هیچ ارجاعی به اراده به قدرو در آخرین کار برجسته خود ،اینك انسان ،نمیدهد .این نکتهای حذائز
اهمیت است زیرا نیهه در این اثر ،در مورد کلیه آثار قبلی خود اظهارنظر کردهاست .اشاره نکذردن بذه اراده بذه
قدرو به این معناست که در نظر او اهمیت سابق را نداشته است .عالوه بر این ،در سا  ، 111نیهه مقدمههای
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جدیدی برای زایش تذراژدی ،انسذانی زیذادی انسذانی ،سذپیده دمذان و حکمذت شذادان نوشذت کذه در آنهذا بذه
درونمایذذههذذای ایذذلی فلسذذفه خذذود اشذذاره مذذیکنذذد و در اینجذذا نیذذز اشذذارهای بذذه اراده بذذه قذذدرو وجذذود
ندارد(جکسن .) 1 ، 932،شاید گفتن اینکه نیهه هیچ اهمیت و جایگاهی برای اراده معطوف به قدرو قائذل
نبود گزافه گویی باشد .عبارو «اراده معطوف به قدرو» و «قدرو» به وضوح در بسیاری از آثار یریحاً آمذده
و گاه تلویحاً به آنها اشاره شدهاست(همان.) 92،
نیهه همواره ابرانسانهای خود را به یورو هنرمندانی آفریننده ،نگذارگر ،موسذیقیدان مذیدیذد و اهمیذت
آفرینش جهانی ارزشمند برای شخص را یك عمل فلسفی و هنری میدانست.بهبود و پیشبرد خذود وابسذته بذه
غلبه برخویش است .در حالی که احتماالًمی توان در دنیایی با کمبذود معنذا زیسذت ،نیهذه ایذن سذثا را مطذرح
می کند که آیا چنین زندگی ارزش زیستن دارد؟ محافظت از خود یك چیز است ،و پیشرفت کذردن مسذألهای
دیگر .در حقیقت ،حفاظت از خود به تنهایی ،الجذرم منجذر بذه فروپاشذی و تخریذب مذیگذردد ،در حذالی کذه
پیشرفت ،بقای ما را به عنوان انسانهای بهتر تضمین مینماید.
از مهمترین تحلیلگران نیهه که فلسفه او را بر اساس تفکر متافیزیکی خواسذت قذدرو خذوانش مذیکننذد
هایدگر است؛ هایدگر بحا در مورد نیهه را از اراده معطوف بذه قذدرو شذروع مذیکنذد و ایذن مفهذوم را در
ارتباو با هنر بررسی میکند .بخش های بسیاری از کتاي نیهذه هایذدگر بذه تشذریح و تفسذیر اراده معطذوف بذه
قدرو و هنر اختصاص دارد .از موضوعاو دیگری که هایدگر شرح و تفسیر میکند و آن را در ارتبذاو مذوثر
با اراده معطوف به قدرو می داند بازگشت جاودانه همان اسذت ،تفکذری کذه بذه سذمت آری گذویی و فزونذی
خواهی میل میکند .رویکرد به نظریه نیهیلیسم از این منظر میتوانذد «نشذانهای از افذت و پسذرفت قذدرو روح
باشد :نیهیلیسم منفعل؛ و هم میتواند نشانهای از قدرو فزونی یافتهی روح باشد :نیهیلیسذم فعذا (نیهذه، 911 ،
.)91
نیهه ،در  1سالگی در مقام استاد دانشگاه در باز  ،مینویسد:دوره های مخاطره عظیمی وجود دارد که در
آنها فیلسوفان ظهور میکنند آنگاه که آهنگ گردش چرو دم به دم تندتر میشود  -زمانی که هنر و فیلسوفان
پا در جای پای اسطوره میرنده میگاارند .اما آنها از زمانه خویش بس پیش افتادهاند ،پس نظر معایران تنها به
تذذدریج بذذه آنهذذا معطذذوف مذذیشذذود .مردمذذانی کذذه بذذه خطذذراو آن آگذذاه مذذیشذذوند زاینذذدهی نبذذوغ انذذد.
(.)Heideger,1991,3

_________________________
 کتاي نیهه هایدگر ترجمه ایرج قانونی مطالعه شده و قسمتهایی که ارجاع داده شده نگارنده با متن انگلیسی ترجمه کر تطبیقداده است.
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هایذ دگر کلیذذد فهذذم اراده معطذذوف بذه قذذدرو را در وحذذدو بذذا مفذاهیم بازگشذذت جذذاودان همذذان و ایذذل
ارزشگااری نوین میداند .اراده معطوف به قدرو چیست و چگونه است؟ پاسخ :بازگشت جاودان همان.
آیا این تصادفی است که این آموزه پیوسته در سرتاسر همه طرحهای مربوو به اثذر ایذلی فلسذفی در پذاره
نوشتههایی مهم باز میگردد؟ وقتی نیهه در طرحی با عنوان ساده «بازگشت جاودان» بخش او را تحت عنوان
«سنگین بارترین اندیشه» میآورد این کار چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ بی شك ،پرسش از وجود سذنگین
بارترین اندیشه فلسفه است ،چه که در آن واحد درونیترین و بیرونیترین اندیشه آن است ،اندیشهای که با آن
فلسفه بر پا میایستد و فرومیافتد(.)Ibid

ما شنیدیم که ویژگی ایلی موجوداو اراده معطوف به قدرو ،اراده کردن ،و نیز شدن است .با اینکه نیهه
بر این قو نیست ،وقتی او را در کنار هراکلیتوس قرار میدهیم در حق او چنین گمان داریم .اما برعکس نیهذه
در قطعه ای این اظهارنظر را که به منزله بینشی فراگیر به یراحت قابل تشخیص است میکند که «گزین گویه:
خصلت هستی را بر شدن نقش کردن -این است واالترین ارادهی معطوف به قدرو ».نیهه با آمذوزه بازگشذت
جاودان به شیوه خود به تفکری دست میزند که پوشیده شدهاست اما به عنوان محذر

واقعذی بذر کذل فلسذفه

غري مسلر است .نیهه چنان به آن تفکر می پردازد که به کمك متافیزیك خود به سذرآغاز فلسذفه غذري بذاز
میگردد  -به زبان دقیقتر به آن سرآغازی باز میگردد که فلسفه غري در طو تاریخ خود همانگونه به در
آن خو کردهاست ،چنان خوکردگی ای که نیهه نیز ،به رغم در

اولیهاش از فلسفه پیشاسقراطی ،در آن سهیم

است(.)Heideger,1991,19

اراده معطوف به قدرو به لحاظ سیاسی برای فوتوریست ها تقویذت دولذت و اعطذای قذدرو بذه یذك فذرد
مقتدر در زمان سیاسی آنها و در نهایت تقویت فاشیسم تعبیر شد.فاشیسم بذا خصذومت ورزی نسذبت بذه ایذدهی
برابری انسانها یکی از مبانیاش را بر اندیشهی ابر انسان یعنی فرد انسانی بسیار با استعداد یا توانمند پذی مذی-
ریزد .بنا بر باور فاشیسم ،افراد بشر با استعدادها و یفاو کامالً متفاوو به دنیا میآیند و این حقیقتی اسذت کذه
در مورد آ ن کسانی که دارای یفت نادر رهبری هستند از راه پیکار بر سایر کسذانی کذه فقذر توانذایی پیذروی
کردن را دارند چیره می شوند مصداق دارد .فاشیستها بر این باورند که جامعه اساساً از سه نوع مذردم تشذکیل
میشود :او  ،یك رهبر عالی دارای بینش وسیم که از اقتداری بی چون و چرا بهره مند است .دوم ،یك گذروه
نخبگان وجود دارد که انحصاراً از مردان بوده و با یفاو قهرمانی ،بینش و توانایی از خودگاشذتگی مشذخص
میشوند .در آلمان نازی این نقش به اس اس داده شد .سوم ،توده های مردم که رهنمود و دستور مذیگیرنذد و
سرنوشت آنان همانا اطاعت محض است( هی وود.) 983 ، 911،

_________________________
1- Ubermensch
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جنبش های جدیدی که در هنر و ادبیاو قرن بیستم شذکل گرفتنذد موضذوع مدرنیتذه را نذه بذه مثابذه آزادی
بالفعل بلکه به مثابه نوعی دلسردی معنوی مطرح میکردند و این معنا به تدریج به ویژگی عادی زندگی مذدرن
بد شد (پینکارد .)14 ، 934 ،فوتوریسم یکی از تجسمهای عینذی ایذن مسذاله بذود .از فاکتورهذای مهذم هنذر
فوتوریستی می توان خشونت ،حرکت و سرعت را بر شمرد که همگی ایذن عوامذل را نتیجذه و برآینذد میذل بذه
قدرو میدانستند.
استقبا و تشویق سیاستمداران برای استفاده از ادواو نظامی و اکتشافی در اکثر آثار فوتوریستهذا مشذهود
است « :تشویق میکنیم ناوگانهای زیردریاییمان را برای غلبه بر ناشناختهها ،چطور میتذوانیم در قبذا زنذدگی
حرارو بخش شهرهای بزرگ بیتفاوو باشیم؟(»...کهون.) 32 - 13 ، 91 ،
حرکت و سرعت بخش جداییناپایر فوتوریسم است ،این سرعت همه عریهها را در بر میگیرد و از نظذر
فوتوریستها نمودیست از اراده معطوف به قدرو ،این ایل تصدیقکننده و ارزشآفرین زندگی حاضر است:
ما باید از زندگی معایر تنفس کنیم ،از شبکهی آن ،از سرعت ارتباطاو کذه زمذین را در
بر گرفتهاست...حمایت میکنیم و افتخار میکنیم به جهان روزمرهمذان ،جهذانی کذه ادامذه
دارد و به طرز با شکوهی به وسیلهی علم تغییر میکند(...همانجا).

نفسِ کار فوتوریستها« ،همبستگی شاعرانه»ای ایجاد میکند کذه مذرتبر بذا وضذعیت نذزاع و تجذاوزگری
دائمی است .به لحاظ تاریخنگاری فوتوریستها همانند مارکسیستها عمل میکردند و سعی داشذتند وضذعیت
و موقعیت طبقاو اجتمذاعی را هذدف قذرار دهنذد و آن را تبذدیل بذه یذك کشذمکش چذالش برانگیذز کننذد و
فوتوریست ها بازنماییِ خود را تبدیل به یك «مبارزه» کردند .آنها چنین استدال کردند که مبارزه آنها به بهبود
وضعیت طبقه منجر خواهد شد .زیبایی شناسی سیاسی در این سرفصلها خالیه مذیشذود :جنذگ ،خشذونت و
سیاستهای فاشیستی ( .)Bowler,1991,788و برای اینکه به این عوامل رنگ و لعاي زیبا بزنند ،هنر را بهتذرین
عریه میبینند چنانکه والتر بنیامین معتقد است« :زیبا شناسی سیاسی بذرای تقویذت وضذعیت خذودش بذا عینذك
توجیه و جلب رضایت به هنذر معطذوف مذیشذود» ( .)Benjamin,1968,241-242و از نظذر او« :زیباشناسذی
سیاسی تنها یك نتیجه در بر دارد :جنگ»(.)Ibid

تحلیل و نقد
سبك کوبیسم در خارج از خا

فرانسه ،در ایتالیا ،با بیشترین و گرمترین اسذتقبا روبذهرو شذد .مذارینتی کذه

تحت تأثیر هنر جدید «خشونت ،نیرو و شجاعت» را که با نفرتی افراطی از هرگونه هنر سنتی و تقاضای سازش-
ناپایرانهی مدرنیسم توأم بود اعالم کرد .نقاشذان فوتوریسذت مذیکوشذیدند حرکذت و زمذان را در سذطح القذا

_________________________
1- Cubism
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کنند(گاردنر .)1 1 ، 914 ،در پیکرتراشی هم شکلهای بدیم و تداوم در فضا مورد توجه بود.
اما بی دلیل نبود که فوتوریسم در ایتالیا پدیدار شد .بعد از قرون پر رونق هنر رنسذانس و بذارو  ،ایتالیذا در
عریه هنر رشد چشمگیری نداشت .روشنفکران جوان ایتالیایی به زودی از عقبماندگی فرهنگیشان آگذاهی
یافتند و دولت ،کلیسا ،بورژوازی و بویژه آکادمی و موزهها و سرسپردگی آنها به سنتهای منسوو را عوامذل
این عقبماندگی دانستند .هنرمندان به نحو بیسابقهای ستیزه جذو شذدند .جبذران انذزوای فرهنگذی ایتالیذا یذك
رسالت ملی شد .گرایشهای انقالبی در همه جا زیر لوای مدرنیسم بسیج شدند .مردم به آثار نیهه روی آوردنذد.
(بکوال.) 13 - 81 ، 918،
آیندهگراییِ مارینتی نمونه بارزی از جنبشهای هنری و اجتماعی است که در فایله بین دو جنذگ جهذانی
سر بر کشیدند .مارینتی ،آرمان گرا ،نوگرا و پر شور خواهذان هنذری اسذت کذه بتوانذد جهذان را بذا بذاز شناسذی
امکاناو نوین جامعه ینعتی تودهای از نو بسازد.این نه دیدگاهی یرفاً هنری اسذت و نذه بذا الزامذاو آن آغذاز
میشود .مارینتی خواستار درگیر شدن ایتالیا در جنگ جهانی او بود و بعداً به یکذی از حامیذان پذر شذور بنیتذو
موسولینی تبدیل شد و استدال میکرد که فاشیسم بیانی از فوتوریسم (آیندهگرایی) اسذت .مذارینتی هذم نظیذر
موسولینی ،جنگ را تشدید و تقویت قهرمانانهی زندگی میدانست.
آنها در برانگیختن احساساو مخطبان خود تا آنجا پیش رفتند که در نمایشهای عمومی خذود از مخاطبذان
دعوو می کردند تا در اجرای پذر سرویدایشذان بذا فریذاد کشذیدن مشذارکت کننذد .هنرمنذدان فوتوریسذت بذا
پرخاشگری و شورش ،خذود را منادیذان عصذر سذرعت و ماشذین معرفذی مذیکردنذد.لحذن تسذخرزن فیلسذوفان
فوتوریست به سبك نگاه و تحلیل نیهه از وقایم جهان و به شیوه ارزشگااریهای او بسیارنزدیك است .نیهذه
نیز همهون برگسون ،جهان را برآیند و دربرگیرنده کنشها و واکنش هایی میداند که مدام در حا حرکت و
تأثیرگااری بر یکدیگرند .در این طرز نگرش ،نی هه حتی کار را بذه جذایی مذی رسذاند کذه انسذان و هذر گونذه
موجود زنده را نیز نه یك کل که مجموعه ای از رانذه هذای فیزیکذی و شذیمیایی مذیخوانذد کذه هذر لحظذه در
حرکت و در تالش برای غلبه بر یکدیگرند.
از همین منظر است که نیهه در کل ،تالش برای کسب قدرو و به کار بستن آن را تقبیح نمیکند ،چه بسا
او حتی ستایشگر اراده معطوف به قدرو میشود و کسانی که این حس را در خود شناخته و آن را میپایرنذد،
به سبب روراستی و اجتناي از دورویی میستاید .همهنین باید در نظر داشت این معناست کذه سذتایش نیهذه از

_________________________
  Bourgeoisieاین ایالح در جامعهشناسی و تاریخ به دسته ای از جامعه اطالق میشود که مرفه ،سرمایه دار و مرتبه خود رااز راه آموزش و قدرو به دست میآورند.
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جنگ ،تویی

آن همهون کار مردان و اشراف زادگان و پایرفتن ضمنی آن در بخشهای مختل

فلسفهاش

قابل فهم مذی شذود و انتقذاد نیهذه از اخذالق مسذیحی روشذن مذیشذود کذه مسذتلزم ارجگذااری بذه ضذعیفان و
خوارشماری قدرو و نیروورزی است به باور نیهه این دسته از فیلسوفان ،هنرمندان و متفکران کذه بنمایذههذای
اخالق مسیحی را در کار خود گسترش داده اند ،سرچشمه آن چیزی هستند که به گفتذه او بذه انحطذاو آن روز
اروپا ختم شدهاست .به اعتقاد نیهه ،ضع

و زبونی نهفته در این نحو نگرش به دنیا را باید با نگرشی جذایگزین

کرد که قدرو و توان نوین انسانی را در مرکز خود دارد .باید از گاشته منحر بشری گسیخت و با نظر داشت
به گونهای «ابرانسان» که روزی پدید خواهد آمد ،برای آینده کوشید .بدین ترتیب ،هرچند نیهه از برخی وجوه
تمدن نوین انتقاد میکرد ،اما سرزنش او متوجه همان بخشهایی بود که فرهنگ و زمانذه آن روز اروپذا نیذز در
کار طرد و کنار گااری آنها بود؛ فرآیندی که با آن ،قدرو و توان بشر برای پیشرفت و شذکلدهذی بذه آینذده
ستایش می شد ،اخالق مسیحی حمایتگر ضعیفان کنار گااشته میشد ،گاشته اسطورهای طردمذیشذد و آینذده
درخشان و دیگر گون جای آن را میگرفت .هنگامی که زمینه شکلگیری این گونه نگرشهذای فلسذفی و در
کنار آنها نحوه نگرش جنبشهای هنری مانند جنبش فوتوریسم را بررسی میکنیم ،این جریانها را بذا رونذق و
شکفتگی ینعتی دهههای نخست قرن بیستم همزمان مییابیم که به مدد رشد ینعتی فوق العاده در کشذورهای
اروپایی تحولی بنیادین را در این کشورها رقم زده بود .در این دوران رشد فعالیت ینعتی کشذورهای اروپذایی
زندگی شهری را رونق داده و موجب شده بود تا شکل سنتی جوامم انسانی از الگوهای کشاورزی به الگوهذای
شهری ینعتی تغییر یابد ،انبوه ماشینها ،دستگاهها ،کارخانهها ،ریلها ،کورههای ذوي فلزاو و غیره الگوهای
زیستی را به وجود آورده بودند که منظره بصری ،شیوههای تعامل اجتماعی ،بافت ،اخالق و نگرش ویژه خذود
را به همراه آورده بود .بدین ترتیب ،در کنار شیوه های سنتی زندگی،راهی نو برابر هنرمندان و متفکران گشوده
شده بود که بسیاری گمان میبردند به سرعت الگوی زیستی روستایی-کشاورزی را نابود کرده و بذه جذای آن
خواهد نشست؛ آینده ای که با دلهره آور بودن سرانجامش ،پرداختن به آن لاو بخش و بیانگر نحوی جدید از
زندگی بود.
عالوه بر این ،باید به این نکته اشاره کرد که مجموعه این امکاناو ،نه تنها بذه هنرمنذدان و متفکذران تذوانی
قابل توجه بخشیده بود که خود و نسل های نزدیك به خود را نسبت به گاشتگان برتر بشمارند که به دولتهذا
نیز امکان داده بود تا خود را قدرتمند کنند .ارزش افزوده حایذل از فعالیذتهذای یذنعتی و اقتصذادی جدیذد،
کشورهای اروپایی را زمینهساز شکلگیری حکومتهایی بذر بنیذاد ایذدئولوژیهذای راسذتگرا ماننذد فاشیسذم و
نازیسم کرده بود که در چروهای بیپایان از رشد اقتصادی نیازمند منذابم طبیعذی بیشذتر و بذازار مصذرف بیشذتر
بودند .

علم هش
 81دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی ،شماره ،18اپییز و زمستان 1938



نتایج مقاله
پایههایِ معرفت شناختی فوتوریسم بیش از هر فیلسوف دیگری از نیهه متاثر بذود ،در جذای جذای آثذار هنذری،
بیانیه های سیاسی ،این مبانی قابل تشخیص هستند و حتی بسیاری از بنیانگااران و هنرمندان پیشرو ایذن جنذبش
سیاسی-هنری به یراحت از دنبالهروی نیهه سخن گفتهاند .گفتمان دیونوسوسی به ترتیبی که گاشت در هنذر
فوتوریسم و حتی سیاست فوتوریسم و فاشیسم اثرگاار بود از طرفی نیهه دگرگونکننذده ارزشهذا و سذنتهای
پیشین بود و خود را فیلسوف آینده میدانست ،کتاي فراسوی نیك و بد نام دیگری دارد« :پذیش درآمذدی بذه
فلسفه آینده» ،نیهه منظرگرایی یا پرسپکتیویسم را با نگاه به آینذده مطذرح کذرد .فوتوریسذم خذود را میذرا دار
آیندهگرایی نیهه می داند و به دنبا تفسیر این دیدگاه از نگاه خود برآمد.
اراده معطوف به قدرو مهمترین تفکر نیهه است از باي معرفتشناختی چرا که به دفعاو در تذاریخ مذورد
تفاسیر معرفتشناسانه قرار گرفته است ،یکی از مهمترین ایذن برداشذتهذا در زمینذه سیاسذت و هنذر در جنذبش
فوتوریسم روی داد؛ ستایش نیهه از جنگ ،تویی
آن در بخش های مختل

آن همهون کار مردان و اشراف زادگان و پایرفتن ضمنی

فلسفه اش قابل فهم می شود و انتقاد نیهذه از اخذالق مسذیحی روشذن مذی شذود کذه

مستلزم ارج گااری به ضعیفان و خوارشماری قدرو و نیروورزی است .باید از گاشته منحر بشری گسذیخت
و به گونه ای «ابرانسان» نظر داشت که روزی پدید خواهد آمد ،برای آینده کوشید .بدین ترتیب ،هرچند نیهذه
از برخی وجوه تمدن نوین انتقاد می کرد ،اما سرزنش او متوجه همان بخش هایی بود کذه فرهنذگ و زمانذه آن
روز اروپا نیز در کار طرد و کنار گااری آنها بود؛ فرآیندی که با آن ،قدرو و توان بشر برای پیشرفت و شکل
دهی به آینده ستایش می شد ،اخالق مسیحی حمایتگر ضعیفان کنار گااشته می شد ،گاشته اسذطوره ای طذرد
میشد و آینده درخشان و دیگر گون جای آن را می گرفت .هنگامی که زمینه شکل گیری این گونذه نگذرش
های فلسفی و در کنار آنها نحوه نگرش جنبش های هنری مانند جنذبش فوتوریسذم را بررسذی مذی کنذیم ،ایذن
جریان ها را با تحوالو ینعتی دهه های نخست قرن بیستم همزمان می یابیم.در این دوران رشد فعالیت ینعتی
کشورهای اروپایی زندگی شهری را رونق داده و موجب شده بود تا شذکل سذنتی جوامذم انسذانی از الگوهذای
کشاورزی به الگوهای شهری ینعتی تغییر یابد ،که جلوه ظذاهری ،تعذامالو اجتمذاعی ،مناسذباو ،عذرفهذا و
ایو خاص خود را تعری

کرده بود .بدین ترتیب ،در کنار شیوه های سنتی زندگی،راهی نو برابر هنرمندان و

متفکران گشوده شده بود که بسیاری گمان می بردند به سرعت الگذوی زیسذتی روسذتایی-کشذاورزی را نذابود
کرده و به جای آن خواهد نشست؛ آینده ای که با دلهره آور بودن سرانجامش ،پرداختن به آن لذاو بخذش و
بیانگر نحوی جدید از زندگی بود .فوتوریسم نمونه ای بود از این تعبیر و نتذایج آن در جنذگ جهذانی دوم سذر
برآورد ،بسیاری از هنرمندان فوتوریست داوطلبانه در جنگ شرکت کردنذد و کشذته شذدند ،فجذایم و اتفاقذاو
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مهلك جنگ جهانی بر کسی پوشیده نیست ،ایتالیا با تفکر فوتوریسم و فاشیسم یکی از مهمترین ارکان جنذگ
در کنار نازیسم بود.
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