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چکیده
جالبی نیز در هايشباهتهاي بسیار میان کار فلسفی کانت و نیچه، با وجود تفاوت

فراسوي خیر و شر نیچه و : آیدشان نیز به چشم میها بر دو کتاب اصلیهاي آنباچهدی
باوري و ها، این دو فیلسوف نقدهاي خود از جزمدر این دیباچه. نقد عقل محض کانت

این . گویندکنند و از امیدهاي خود براي فلسفۀ آینده سخن میمتافیزیک را عرضه می
کانت اثر خود را در . باوري فاصله خواهد داشتو، از جزمیک فلسفۀ آینده از نظر هر د

شمارد، در حالی که نیچه همچنان امید ظهور این فلسفه واقع تمهیدي بر این فلسفه می
در این مقاله سعی شده است در سه بخش این مضامین بیان و شرح . پروراندرا در سر می

در بخش . ه را ترسیم خواهیم کردهاي میان این دو دیباچدر درآمد، صحنۀ شباهت. شود
ها از دهیم چرا آنباوري را شرح داده، نشان میدوم، منظور و مراد کانت و نیچه از جزم

دهد که چرا نیچه و بخش پایانی، نشان می. گویندباوري سخن میافول و مرگ جزم
خود را اي که آثار کانت هر دو سوداي یک فلسفۀ آینده را در سر دارند، فلسفۀ آینده
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واستزنیکاو؛ خشنوگرسخرهدغدغه،ازدوربهدلیر،: خواهدمیگونهاینرامافرزانگی
.استجنگجویانعاشقهمواره

)Nietzsche, 2006: Book I, On Reading and Writing(

مقدمه

نگاشت؛1885ژوئندررا1آیندهفلسفۀیکبردرآمديپیش: شروخیرفراسويدیباچۀنیچه
شدهنگاشتهبسیاردقتباکوتاهدیباچۀاینهمه،بااین. نوشتن کتاب را آغاز کندآنکهازپیشیعنی

شماربهپردازدمیهابدانشروخیرفراسويدرنیچهکهمباحثیعمدهبرايمقدمههمچونو
تبیینیوتوضیحبادیباچه. سازدمیآمادهکتاباصلبرايراخوانندهزدنیمثالدقتیباوآیدمی

نیچه. گویدمیآن ـتاریخیعنیآن ـغربیآیندةوحالگذشته،ازشود،میآغازفلسفهخوددربارة
خودشاثرتاریخیخصلتهمینبهنحويبهنیزکتابوانعندر»آینده«و»فراسو«هايواژهبا

برايمقدمهکتاببهاشارهدارد؛همدیگريآمیزطنزبساچهوظریفاشارةکتابعنواناما. دارداشاره
کانت. کانتاز2نهدپیشگامعلمیکچونانتوانستخواهدکهايآیندهمتافیزیکهر
,Kant(دیدمی3محضعقلنقدترشدةمفهقابلومختصرشدهراکتاباین 2004: 12, 25-6(

,Nietzsche(4زرتشتگفتچنینازسرراستروایتیراشروخیرفراسويهمنیچهو 2009:
III, Beyond Good and Evil(.عنوانبانیزنیچهکتابفصلنخستیندرواقعدر

. استکانتنیچه،نقدمورداصلیقهرمان» فیلسوفانهايداوريپیش«
دیباچۀمقایسۀبهاگرویژهبهشود،نمیخالصهبه همین مواردشروخیرفراسويدرکانتحضور

چشمگیريبسیارهايبپردازیم، شباهتمحضعقلنقدبرکانتطوالنیدیباچۀنیزوکتاببرنیچه
چراکهدریابیمکندمیکمکمابهمقایسهاینمعنابه یک. باشددلیلبیتواندنمیکهدیدخواهیم

دیباچۀ. استنیزنیچههاينوشته)کلمهمرسوممعنايبه(ترینفلسفیازیکیشروخیرفراسوي
جزچیزيکانتدیباچۀدرکهحالیدرواستدرخشاننثريازبرخورداروپرطراوتوزندهکوتاه،نیچه،
ازکانتکالم. استبازيوشوخیازسرشارنیچهاثردید،تواننمیرادانشگاهیجدياستادیککالم
مقصودومحتوالحاظبهبگذریم،کهشناختیسبکهايتفاوتایناز. استسنگینوجديابتداتاآغاز
بیننبردازسراکنونکهبینندمیدارریشهفلسفیـ فکريتاریخیکمیانۀدرراخودنویسندهدوهر

اثروخودودرآوردهاست ـنقادانهفلسفۀهمانکانتبرايکهر ـدیگنوعازايفلسفهوباوريجزم
یاروایتاینهرچند. آورندمیشماربهوضعیتاینازشديبیرونراهدهندةنشاننحويبهراخویش
چندلحاظازهاآنوارةطرحامایابند،میمتفاوتیکسرههاییشکلنیچهوکانتمنظرازتاریخیداستان

.کردخالصهاصلیمضموندوحولراهاآنتوانمیکهنیستشباهتبیاصلیمضمون
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.آیندهفلسفۀیکبرايامیدهایی) باوري و بجزمهاينفسواپسین) الف

باوريجزمهاينفسواپسین. 1

:کندمیآغازگونهاینراخوديدیباچهنیچه

جاییبدانتاهمگی،فیلسوفانکهترفنخواهدآنگمانآیاچی؟.باشدزنیحقیقتکنیدتصور
/ اند؟نفهمیدهرازنانراستیبه[بودند؟ناواردزنانبارابطهدرهرآینهاند،بودهباورجزمهاآنکه
,Nietzsche(5]اند؟بودهخامسختزنانکاردر/ اند؟درنیاوردهزنانفهمازسرراستیبه

2002: Preface.(

: استالزمنکتهچندذکرمقالهایناصلیمبحثبهپرداختنازپیشوعبارتایندربارة
1(Wieوشگفتیازنشانبیشتربستريچنیندروآلمانیدراست،آمدهکاماوفاصلهخطازپسکه

وتصورچنینپیامدهايازجديپرسیدنتاداردعبارتیآمیزسخرهتکرارنوعیسرگردانی و
بابساچهوشگفتیوتأخیراندکیازپسوشدهمتوجهشنیده،راچیزينیچهانگار. فرضی
دیگرموارديدرنیچهراWie. »چی؟«: پرسدمیمسخرگیباهمراهشگفتیحالتنوعی

,Nietzscheدرازجمله(بردمیکاربهصورتهمینبهدقیقاًنیز 2002: §15,56(.
توجهجلبنیززنبرايWeibاژهوکاربردنیچهآمیزسخرهشایدوغیرجديلحندنبالدرشاید)2

بهنیزتحقیرآمیزمعناییبارنوعیونیستايمحترمانهواژةزنمعنايدرWeib. کند
وزنمیانتقابل. استdie Frauمنفیمعنايباربدونوخنثیمعنايبهزن. داردهمراه

جلبخودبهارنظرنیزباشند ـمردبایدهمگیدر ظاهرکهباوري ـجزممذهباصحاب
. کندمی

ماهر،«معنايبهسویکازفعلاین. استبسیار جالبنیزverstandenفعلبانیچهبازي)3
رافعلمعناي) بد(معنايبهSchlecht. »استچیزيمورددربودنزبردستوکارکشته

معناومفهوموفهممعنايبهدوهرVerstehenفعلنیزوفعلایناما. استکردهمنفی
به. بردمیبهرههاواژهاینازفاهمهوفهمقوةبیانبرايهمکانتواندفلسفیاصطالحاتی

ازتواندمیمتفاوتیهايصورتبهدیدیم،فارسیترجمۀدرچنانچهنیچه،جملۀدلیلهمین
,Burnham(شودفهمیدهزبانآلمانییکمنظر معنايدقیقاًکانتآنکهجالب.)2007:2
,Kantدرهمراواژهايهنیچ 1999: Axiiiاستبردهکاربه .

کهدارد هاییاستعارهاصلیهايجنبهازیکیبهاشارهواقعدرزن،عنوانبهحقیقتازنیچهتعبیر)4
استفادههاآنازـ6تراژيزایشاثرشنخستینهمانازیعنیگوناگونش ـآثاردروي
خواهیممقالهاینسومبخشدرچنانچههااستعارهایناروتیکوجنسیخصلت: کندمی

دومفصلبهکنیدنگاهتراژديزایشاروتیکخصلتدربارة(داردخاصیتوجهجايدید،
). 1393آرانی،محبوبی: کتاباین
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ـ سقراطیباوريجزمهايقرنتاریختوجهیقابلنحوبهغربیفرهنگوتاریخنیچهنظربه
،تراژديزایشدرويتعبیربه. استبودهباوريجزماینعلیهمدرندورانکريفمبارزةوافالطونی

استفادهباهاآن. انددادهنشانراعقالنیتفکرهايمحدودیتشوپنهاوروکانتچونبزرگیاندیشمندان
بینانهخوشرباواینتنهانهها،آننزد. انددادهنشانرادانشوشناختحدودشان،فلسفیدستگاهودماز

پاپدیدارهاصرفمحدودةازعلماساساًبلکهآورند،درمیواقعیتکنهازسرعلمیقوانینکهنداردجایی
جاودانۀدرستیبهراسابقشلوحانۀسادهدلگرمیویقینآن... سقراطیفرهنگ.... گذاردنمیفراتر

7فاوستیاشتیاقیدرسقراطی،انسانعتماداجايبهاکنونمدرنانسان.... استدادهدستازبنیادهایش

).137-8: 1393آرانی،محبوبی(سوزدمی
کهبودندجديوخشکمردانیهمچونحقیقتبامواجههدرباورجزمفیلسوفانایننیچه،نظراز

:استانداختنیدامبهکهفهمیدنینهحقیقتزیرااندازند،دامبهراحقیقتاندنتوانسته

راهدرهاآنتاکنونِوپاچلفتانۀدستهايایجادکردنمزاحمتوانگیزهولبودنجديآنآیا
نبودهزنیکآوردندستبهبرايناشیانهونامناسبهايشیوهحقیقت،بهشدننزدیکویافتن
هرگونهوبیفتدهاآنچنگبهکهاستنگذاشتهزناینتاکنونکهنیستشکاست؟

اگرکرده است،لسرد، در حالی که بر جاي خود ایستاده است، تركدوافسردهراباوريجزم
آن کنندمیادعاکهگرانیسخرههستندزیراباشد؛شدهتركبرجاي خودایستادهاصالً

کهبساچهوگرفته،قرارزمینرويبهصورتبهباوريجزمکلکهاستافتاده]باوريجزم[
,Nietzsche(کشدمیراهایشنفسواپسینباوريجزم 2002: Preface.(

تسلیموشکستپرچموکشد،میراخودشهاينفسآخرینگونهایناکنونکهچیستباوريجزم
بودهفلسفهتاریخدرافالطونابداعکهجزمیمفهومدوازخاصطوربهنیچه. استبردهباالراخود
دواین. »افالطوندستبهنفسهفیرخیو] محضو[مجرد8ذهنیاروحابداع«: گویدمیسخناست

طبیعیواندبودهخطاها» ترینخطرناكوتریندیرپايوبدترین«نیچه،نظربهواقعدرجزمیخطاي
. استشدهباوريجزمبیماريدچارايگونهبهبوده،خطادواینگرفتارفلسفهتاریخدرکسهرکهاست

یامجردروحخطا،نخستین. ساختبیماروگرفتراافالطونخوددامنبارنخستینبرايکهايبیماري
اصلوجداستبدنازکهنفسیباشد،داشتهنفس اشارهمفهومبهتواندمیمتافیزیکیقلمرودرمحض،

تعبیرنیزشناسیمعرفتقلمرودر. کندمیتضمینراآدمیماندگاريوبقاهویت،همانی،ایناساسو
دربارةوبایستدتجربهورايبرنظريحوزةدرتواندمیکهدارداشارهحضیمعقلوجودبهنیچه

فراسويکهبگویداعیانیچونوچندووجودازوکندصادرحکمکرده،داوريتجربهماورايقلمروي
کهدارداياشارهمحضیعقلبهمحضعقلنیزاخالققلمرودرسو،دیگراز. گیرندمیقرارتجربه
ایندرنفسیامحضعقل. کندمیصادراخالقیحکم، گرفتهقرارآدمیروانیتمنیاتوایالتتموراي
ونفسهفیخیر. گیردمیقرارماديعالممعلولیعلّیجبرينظامازبیرونومختارموجودينیزمعنا

استگرفتهرارقهاشرطهمۀفرازبرکهدارداشارهمطلقونامشروطامریاخداوندمفهومبههممحض



105. . .وشروخیرفراسويبرنیچهيدیباچهبهنگاهی»باشدزنیحقیقتکنیدتصور«
(Presupposing that truth is a female” A Comparison between Nietzsche’s. . .)

ازواستمحضخیردرنتیجهوکماالتهمۀجامعوجودشکهخدایی. کندمیمشروطخودبهراهمهو
امورهمۀماورايکهاصلیدارد،اشارهاخالقاعالياصلبهاخالققلمرودرنفسهفیخیرسودیگر

باورهايهمانجزچیزياباورهایننیچه،نظراز. گیردمیقرارموقتومشروطخیرهايومشروط
دیگر،سوياز. شدفهمقابلوسادهمردمبرايمسیحیتقالبدرکهبودباورهاهمین. نیستمسیحیت

وياستعالییدیالکتیکدرمحضعقلهايایدهوکانتیادبهرامادرنگبیگونگونهمعانیاین
. اندازدمی

نیزافالطونبهدیالکتیکواژةازاستفادههنگامانتک.آشناستکامالًمفهومیکانتبرايباوريجزم
عقلهايایدهبهرسیدندرافالطونیدیالکتیکنقدراخوداستعالییدیالکیتیکواقعدروداردنظر

:داندمینیزافالطونیصورهمانیامحض

منداندیشیکمغزدرفقطکهکمالرؤیايايگونهازبارزمثالیهمچونافالطونجمهوري
کهرافیلسوفافالطونحکماین.... است؛شدهالمثلضربباشد،داشتهجايتواندمیعاطل
تمسخردرخورکرد،نخواهدحکومتخوبباشدنداشتهبهرههاایدهازکهفرمانرواییهیچ
,Kant(یابدمی 1999: A 316/ B372.(

استداللشکلواالترینازحکایتو،داشتمثبتییکسرهمعناییباردیالکتیکافالطوننظردراگر
قرارحسیهايتجربهوحسازدوربهوانتزاعییکسرهکهکردمیهاایدهیاصوريدربارهفلسفی

هايایدهازاستفادهبرايعقلتواناییوتالشهمیننقددقیقاًکانتیاستعالییدیالکتیکگرفت،می
گرانۀ دعاوي جلوهنقدواقعدرکانتاستعالییالکتیکدی. استتجربهوحسفراسويقلمرويدرمحض

ویژه اسالف تر آمدند، بهعقل محض در دستان افالطون و همۀ اصحاب متافیزیک است که سپس
، در به دست دادن شناختی از اعیان فراسوي مرزهاي 11و بومگارتن10، ولف9نیتزاخیرش چون الیب

نقد _این تشخیص خطاهاي متافیزیک سنتی . دمانهاي خوقواي حسی ما همچون خداوند و نفس
,Guyer(در واقع سرچشمۀ عنوان کتاب نقد عقل محض است.... گرانۀ عقل محض، دعاوي جلوه

2014: 144-5( .
رویکردمقابلدرکانت،نظرازباوريجزم. استباوريجزمبرايدیگرينامافالطونیدیالکتیک

آنسويدودرکهاستايمیانهراهنقادانهرویکردوفلسفهتر،دقیقبارتعبهوگیردمیقراروينقادانۀ
:کانتنظرازباوريجزمرويایناز. استگرفتهقرارباوريجزموگراییشک

وقاطعانهتصدیقدیگر،عبارتبهواستاخالقوطبیعتقوانیناطمینانِباهمراهتصدیق
عقالنیقوايبررسیونقددرابتدادرستیاینآنکهونبداستقوانینایندرستیمطمئنانۀ

ازبسیاريدربارةمتعارضجزمیباورهايجزچیزيناگزیرنیزحاصل. باشدگرفتهبنیادانسانی
,Guyer(نیستانسانیهايدغدغهترینمهم 2014: 9(.
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واقعیعرصۀ»تعارضمباورهايمیانپایانبینبردآوردگاه«عنوانبهمتافیزیککانت،نظراز
نیزکند،میترسیمآنازاولویراستنخستدیباچۀدرکانتکهتصویريدرمتافیزیک. استباوريجزم

راسابقجایگاهآندیگراکنونکهبسیارنوادگانواحترامبابانوییشاهوملکهاست،شدهتشبیهزنبه
: استشدهتبعیدوسرنگونقدرتتختازگوییوندارد

اوقانونگذاريچونولی. بودمستبدانهباوران،جزميادارهتحتمتافیزیک،حکومتآغازدر
بهتدریجبهداخلیجنگهايسبببهاوحکومتداشت،خوددرکهنتوحشازآثاريهمچنان
کشتنوعهرکهبیابانگرد،قومايگونهمانندگرایان،شک: کردسقوطکاملساالريبیآنارشی

خوشبختانهولی،. زدندمیبرهمراشهرونداناتحادبگاهگاهکنند،مینفیرازمینثابتکارو
بهدوبارهباورانجزمکهشوندآنازمانعتوانستندنمیبود،اندكگرایانشکيعدهچون

,Kant(باشندداشتهتوافقاشدربارهکهاينقشهطبقبرنهچندهربکوشند،ساختن 1999:
A viii-x(

شدهنقاديآزموده،اساسوپایهیکبرآننهادنبنیادومتافیزیکنجاتبرايهاتالشکانت،نظراز
واستخوردهکرموکهنهباوريجزمهماندستاندردانشاینهمهنوزونرسید،نتیجهبهشدهداوريو

کهکندمیصحبتزنچونانقتحقیازنیچهاگر.ندارندادعاییدانشاینبهمثبتینظرهمگانروازاین
سخنادعاییحقایقايمجموعهعنوانبهمتافیزیکازکانتهستند،آنپیدرمتافیزیکباورانجزم
خاصیزننیچه. گستردهحکومتیواستداشتهرفیعجایگاهیکهداندمیايملکهنیزراآنوگویدمی
ايملکهکهزنی،هرنهرازنآنکانتاماکند،میاستفادهزنتعبیرازکلیطوربهونداردمدنظررا 

فراسويدرنیچههمحالعیندر. داندمیگذشتهدرحکومتوقدرتصاحبواعتباروجایگاهداراي
دیگرمواردازبسیاريدرو) B xiii-xvi(محضعقلنقددیباچۀدرکانتهم و) §204(شروخیر

وبرخوردارندبیشترياستواريوثباتایمنی،ازعلمومنطقزیک،متافیبرخالفکهکنندمیخاطرنشان
خودپیشینیادعابهبناهايبینشدرحتیمتافیزیکاما. اندکردهپیداکمابیشراخودمستقیمصراط
بارهاوبارهاوکندمیگیردشواريدرنیزهستند،هاتجربهترینعاديتأییدموردکههاییقانوندربارة

. رسدنمیامابرسد،هدفبهآنکهامیدبهدهدمیمسیریرتغی

قهرمانانکهنمایدمیمناسبکاراینبرايراستیبهکهاسترزمگاهیهمچونمتافیزیک،
نتوانستهجنگجوییهرگزرزمگاه،ایندر. گذارندتمرینبهنمایشیپیکارهايدرراخودنیروي
بنابراین. کندتضمینهمیشهبرايراخودیروزيپوآوردچنگبهزمینوجبیکحتیاست
ازبدترواستبودهرفتنپیشکورمالکورمالتنهاتاکنونمتافیزیکرویۀکهنیستشک
:Kant,1999(استداشتهحالیچنینمحضهايمفهوممیانۀدرهموارهمتافیزیکآنکههمه

B xv-xvi.(
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ازايسلسلهجزنیستچیزي... طبیعیعلومجوانندانشمندانظرازفلسفهاز دیدگاه نیچه نیز 
درعلمامروزه] برابردر.... [کنندنمیدواکسیازدرديکهبربادرفتههايکوششوردشدههاينظام

,Nietzsche(نمایاناشچهرهازوجدانشآرامشواستشکوفایی 2002: § 204( .
خودشوکشدمیراآخرشهاينفسباوريجزماست،نیچهکالمیادآورکهزبانیدرنیزکانتنظراز

:استکندهراگورشخودشدستانبا

ماند؛ زیرا سرانجام خودش را از هر فن کاذب و هر حکمت تهی براي زمان خودش باقی می
اي چنین لحظه. اش نیز استبرد و همان نقطۀ اوج و اعتالي آن لحظۀ فنا و نابوديمیان می

ن فرارسیده است و دلیلش اینکه در مقایسه با سایر علوم و شور و شوقی براي متافیزیک اکنو
ها هست، وضع در خصوص متافیزیک در میان اصحاب دانش که دربارة گسترش و توسعۀ آن

,Kant(باورانه است تردید اینجا زمانِ فروپاشی متافیزیک جزمبی.... کندفرق می 2004: 117-
8 (

درنیچهچیست؟دقیقاًباوريجزمازنیچهمنظوراما. استمشخصابیشکمباوريجزمازکانتمنظور
فراسويهمینویژهبهوي،آثاربهاستبهترآنمعنايتفسیربراي. کندنمیمعناراواژهایناثريهیچ
فلسفۀتاریخازشروخیرفراسويدیباچۀدرنیچه. کنیمتوجهاثراینتاریخیبسترنیزوشروخیر

کهمعتقد استو» .استفروپاشیونابوديآستانۀدرکهکندمییادباوريجزمتاریخ«عنوانبهغربی
منظورزمان،آنپساکانتیفضايدرکهاستروشن. سازندمیفلسفینامشروطوبلندبناهايباورانجزم
حقایقازايلسفیفهایینظامبناکردنیعنیاست،غیرتجربیوتجربهبهنامشروطنامشروط،ازنیچه

نیچهسخن. نکشاندچالشبهراآنايتجربیامرهیچونباشدايتجربیامرهیچبرمبتنیکهپیشینی
درراحقیقتبهرسیدنوکردندنبالدرست،شیوةبهتوجهبیباورانجزماینکهاستاینآغازدرهم

بنوبیخازخودآنکردندنبالوحقیقتريپیگیبرايتالشیگونههرلزوماًاینکهنهاند،گرفتهپیش
برکهبدانیمپیشاکانتیدانیمتافیزیکرانیچهنظرموردباورجزماستبهتراساساینبر. خطاست

.استفلسفیبناییساختنپیدرپیشینیحقایقاساس
کهکانت ـ. استشفافوروشنکمابیشباوريجزمازکانتمنظورشد،بیانقبلیبخشدرچنانچه

,Kant(بودکردهبیدار» جزمیخواب«ازرااو12هیومدیوید 2004: ویراستپیشگفتاردرخودـ)10
: کندمیتفسیرمعنابدینراباوريجزممحضعقلنقددوم

طبق) فلسفی(مفاهیمازمحضشناختباتنهاکهاست فرضجزم باوري عبارت از این پیش
بارهایندر]عقل[اینکهبدونکندمیاستفادههاآنازهاستمدتعقلبرویم کهپیشاصولی

بنابراین،. استآوردهدستبهحقیچهبهوشیوهچهبهراهاآنکهبپردازدپژوهشبه
کندنقدراخودشتواناییترپیشآنکهبدوناستمحضعقلباورانۀجزمرویۀباوريجزم

)Kant,1999: Bxxxv( .
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غیرنقادانهصورتبهکهاستايفلسفیهاينظامبرايکانتعنوان» باوريجزم«،دیگرتعبیربه
عملتجربیوحسیهايدادهبهاتکابدونکهجاییتاوآن جهتازعقلیعنیمحض ـعقلتوانایی

درهمباز. گیرندمیفرضپیشجهانوواقعیتازمحتواییشناختودانشآوردندستبهدررا کند ـمی
قرارممکنیتجربۀهرگونهمرزهايفراسويکهرا اعیانیشناختنامکانباوريجزمدیگر،تعبیريقالب

. گیردمیفرضپیشاند،گرفته
وخیرفراسوينوشتنهنگامکهمتونیبهرجوعکانت،برعالوهنیچه،نظرازباوريجزمفهمبراي

کمکمابه کتابایندرباوريجزممعنايتفسیروهمفدرتواندمینیزاستبودهنیچهمطالعۀموردشر
بهتوجهباکهاست14واقعیتوتفکرنامبا13اشپیرافریکنکتابها،کتاباینجملهاز. کند

درکتابنگاشتنزماندرويرسدمینظربه،شروخیرفراسوينگاشتنزماندرنیچههايیادداشت
واقعدرنیچهکتابکهگفتتوانمیاياندازهتاحتیواستبودهراثاین جديمطالعۀوخواندنحال
,Clark(استکتاباینازهاییبخشباوگوییگفتبهشبیه کتابشآغازهماندراشپیر). 2005
:کهنویسدمی

قوهۀخودنخستآنکهازپیشبگیرندتصمیمشناختمتعلقاتدربارةخواهندمیباورانجزم
فلسفۀبرابر،در. سازندمشخصراآنهايمحدودیتوقوانینماهیت،وکنندیبررسراشناخت
,Spir(سازدمیخوداولیونخستینمسئلۀراپژوهشایننقادانه 1877: I,1(.

گرنهوداریمبرمیتجربهفراسويگامکهجایییعنیدارد؛معنامتافیزیکدرفقطباوريجزماو،نظراز
نظربه. بمانیمباقیشناختنظریۀمنتظر، گذاشتهدسترويدستماکهنیستزينیاتجربهحوزةدر

گذاشت،کناراستداللطریقازنبایدکهاستذهنیبیمارينوعیفلسفه،بهمتافیزیکیرویکرداشپیر،
اقعیوشناختچگونهبینندمیخوبیبهکهباشدداشتهمردمانیدرتأثیريتواندنمیاستداللاساساًزیرا
ترینکوچکمتافیزیکمسیردرکهحالیدرشود،میحاصلسادگیاینبهعلمگوناگونهايشاخهدر

,Spir(استنشدهحاصلکنونتاچیزي 1877: I,4.(واحديتعابیرمتافیزیکوباوريجزموي،نظراز
برکه باوريجزمو از هرگونهگویدمیسخنگران مدعیسخرهازنیچهکههنگامیبنابراین. هستند
کهاشاره دارد اشپیرچونکسانیومتافیزیکبهواقعدرکشد،میراآخرشهاينفسوافتادهزمین
. دارندمتافیزیکدربارةنظريچنین

یکیمتافیزیکبادقیقاًتواننمیراباوريجزمکانت،نظرازکهداشتنظردربایدرانکتهاینالبته
هموارهنیزدانشزیرا(دانشبساننابشناختازکاربستشدرعقلباورانۀزمجرویۀ«زیرادانست،

» )کنداثباتمطمئناصولاساسبردقیقیصورتبهرانتایجشبایستمییعنیباشد،باورانهجزمباید
ابتنهاکهدعوياینیعنی«دهد؛میقرار» باوريجزم«مقابلدرراخودشفلسفۀصرفاًوکندمیتأیید

بروچگونهاینکهبررسیبدونراهاآندیربازازعقلکهاصولیوفقبر) فلسفی(مفاهیمازنابشناخت
باورانۀجزمرویۀمتافیزیکبنابراین. رفتپیشتوانمیاست،آوردهدستبهراهاآنحقیچهاساس
» باشدکردهبررسیونقدراخودشتواناییپیشاپیشاینکهبدوناستمحضعقل
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)Kant,1999:Bxxxv( .هاينظامهمۀدیگرعبارتبهیامتافیزیککانتنظرازآنکهتوضیح
شناختمدعیکهها هستندابژهواعیاندربارةکذاییپیشینیادعاهايمجموعهبزرگ،متافیزیکی

یشناختچنینبهرسیدنبرايعقلتواناییبهغیرنقادانهباورواعتمادباوري،جزم. نداواقعی
متافیزیکیبادیگرماگیرد،قرارارزیابیونقدمورداین بارهدرمحضعقلتواناییاگربنابراین. است
کانت. شدخواهدپدیدارباورانهغیرجزمونقادانهمتافیزیکبلکهبود،نخواهیممواجهباورانهجزم

متافیزیکاین. سازدمیمطرحدخوفلسفۀدرپیشینیتألیفیقضایايطرحبارامتافیزیکیچنینامکان
ماندمیباقیممکنیتجربۀهرمرزهايمحدودةدرتنهاآیدکانت برمیکوپرنیکیانقالبدلازکه
کنریشهومتافیزیککنارنهادنقصدکانتمعنابدین. ماندمیدوربهباوريجزمازاین لحاظازو

علمیکمطمئنمسیردررامتافیزیککهگرددیمحلیراهدنبالدقیقاًبلکهندارد،راآنکردن
. دهدقرار

به،واقعیتوتفکراشپیر،آفریکنکتابدرباوريجزمومتافیزیکمیانتمایزيوتفاوتچنیناما
معادلمتافیزیکامااست،نقادانهفلسفۀهمانحقیقیفلسفۀکهاستدرستوينظراز. آیدنمیچشم
,Spir,1877:I(قرار دارندنقادانهفلسفۀاینمقابلدردوهروباوريجزم انکارنیزامرایندلیل. )1-2

سويدرهمچنین. استويسويازکانتینقادانۀمتافیزیکازجملهنقادانه،متافیزیکهرگونهامکان
برايايهسرچشمهیچکهکسانیعنوانبه«باوران،تجربه. اندایستادهباورانتجربهرزم،میدانایندیگر

نظرازکانتنظربه. آیندبه شمار می» شکاکان«ازجملهکانتنظردر، »نیستندقائلتجربهجزبهشناخت
حلقۀدرراهاآنتواننمیدرنتیجهانجامد،میشکستبههموارهباورانهجزمهايروشباورانتجربه

توانایی، کردهنقدرامحضعقلاینکهدلیلبهراباورانتجربهاشپیراما. دادقرارنقادفیلسوفان
راهنقادفیلسوفانحلقۀبهکشند،میچالشبهرا محصلهايگزارهتحصیلبرايباورانهجزمهايروش

کانتکهحالیدر. هستندايحوزههردریقینیپیشینیشناختهرگونهمنکرباورانتجربهاما. دهدمی
نیزتجربهازغیرايشناختیهايسرچشمهکهاستدرستاشپیرنظربه. شماردمیممکنراامريچنین

دچارنیزتجربهاند،نشدهبررسیدقیقصورتبههاسرچشمهاینکهمادامیامادارد،وجودضرورتاً
پیشینیشرایطوعناصرنظریۀکهمادامی« کهبگوییماستبهتراساساینبر. شودمیاشتباهواعوجاج
» استدرستموضعوفرضپیشتنهاعمالًباوريتجربهاست،نشدهاستوارايعلمیمبنايبرشناخت

)Spir, 1877: I, شقتنهاواستمخالفاشپیرباهموکانتباهمآنمورددرنیچهکهاينکته). 7
.شماردمیباوريتجربههمانراباوريجزممقابلدرقبولقابلوجدي

دهآینفلسفۀبرايامیدهایی. 2

نظربه. نیستمتافیزیکیخطاهايیاتوهماتومتافیزیکنقدصرفاًکانت،محضعقلنقدهدف
عقل. داردعقلخودسرشتدرریشهواستطبیعیجزمی،باورهايهمانیامتافیزیکتوهماتکانت،
. بیابدپاسخیهاآنبرايبایدکهاستهاییسؤالپرسیدنازناگزیرخودهايشناختازايردهدرآدمی
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شناختدرکهرودمیمفاهیمیواصولیهمانوسويسمتبههاپرسشاینبه پاسخبرايآدمیعقل
خودشهايتواناییوخودازعقلنادرستدركنیزخطاییچنینریشۀ. کندمیاستفادههاآنازتجربی

,Kant(شودمیبرطرفعقلنقدوسنجشباکهاست 1999: A vii–ix( .وطبیعیگرایشایناما
ترتیبطبیعتکهچیزيهر«زیرانیست،فایدهبیکانتنظربهدارد،طبیعتدرریشهکهعقلذاتی
کنارکهاستانتظارازدوراندازههمانمتافیزیکازکشیدندست«و» آیدمیهدفیکاربهبیند،می

,Kant(» آلودههوايسبببهکشیدننفسگذاشتن 1999: A 743/ B 771; نقد. )2004:116-8
کارکهعلمیکند،میبازمتافیزیکعلمبرايراراهنظريقلمرودرباورانهجزممتافیزیکومحضعقل

بهراآخرضربۀهمعلماین. استشناختونظرقلمرودرمحضعقلهايتواناییبررسیونقدآن
برايجاییوکندمیدفاعباوريتجربهوکاکیتشبرابردرنقادانهمتافیزیکازهموزندمیباوريجزم
:تمهیداتدرکانتتعبیربه. کندمیبازعلمعرصۀدرضرورتویقین

اینآنازهدفوفرد است،آموزگارانبرايکهکارآموزان،استفادةبراينهتمهیداتاین
استموجودوآمادهاکنونهمکهعلمیعرصۀبهدادنترتیبونظمدرراهاآنکهنیست
,Kant(استبارنخستینبرايعلماینخودکشفآنازقصدبلکهکند،یاري 2004:5( .

کانتنظرازآیندهفلسفۀ. بماندهاآنبرآوردنمنتظرويکهنیستچیزيکانتامیدهايترتیب،بدین
: استدهکرهموارهاآنازبخشیتحققبرايراراهتمهیداتومحضعقلنقدکهاستعلمی

باورانجزمترّهاتازهموارهباشد،چشیدهرانقاديطعمیک بارکسهر: استمسلّماندازهاین
عقلشزیرابود،قانعهابه آنناچاريسرازقبالًکهچیزهاییهمانشد،خواهدتهوعدچار

رسه،مداهلنزدمعمولمتافیزیکبانقادي. کردنمیپیدابهتريغذايوخواستمیچیزي
صناعتهايپیشگوییباشناسیستارهیاکیمیاگريباشیمیکهداردنسبتیهماندقیقاً

وبرانگیزاندرانقاديقلمرودرپژوهششوقوشوربساچهتمهیداتاینامیدوارم.... تنجیم
تازهغذاییوقوتاست،تغذیهکمبوددچارنظريبخشدرظاهراًکهفلسفه،عمومیروحبراي

,Kant(آوردفراهمیدبخشامو 2004: 118.(

دراگردهدمینشانکهآنجاشود،میمتحققويعملیفلسفۀدرکانت،امیدهايازدیگربخشی
قلمرودراست،انجامیدهتوهمبهمحضعقلناگزیروطبیعیهايدغدغهوهاپرسشنظريفلسفۀ
یگانۀوواقعیسرچشمۀکهاستعواطفواحساساتحسی،تجربۀنهومحض،عقلاینعملیفلسفۀ
شماربهقانونآنوفقبرعملامکانشرایطچونانکهاستعملیموضوعۀاصولواخالقیقانون

. آیدمی
بلکهنیست،ناچاريسرازوعقلناگزیرِدارد،باورهمکانتکهمایهآنباوريجزمظهورنیچه،نظراز

شالودةاند،برافکندهباورانجزمکهبلنديبناهايظاهربرخالفوردداترسطحیبسیارچیزهاییدرریشه
که» روح«نظیرهاییخرافهاست،استوارگذشتهبسیارهايزمانازبازماندههاییخرافهبربناهااین
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هايبازيآنازیکیشایدواستبرنداشتهآزارازدست» من«و» سوژه«خرافۀقالبدرنیزامروزه
بسیارهاییواقعیتازايگستاخانهتعمیمیااست،آنعاملزباندستورکههاییوسوسهآنازیکیزبانی،

,Nietzsche(بشريبسیارشخصی،بسیارمحدود، 2002: Preface(
در تاریخ رشد و تکامل اندیشۀ بشري ايگونهاز منظري دیگر، بهنیزباوريجزمتوان گفت همینمی
راه را براي توانستهکهبشريذهناز، بگوییم دوران کودکی،ايمرحلهعنوانبهنیاست؛ یعبودهناگزیر

دیدخواهیمبعديبخشدرچنانچهفلسفی،باوريجزمافولوزوال. ظهور فلسفۀ واقعی هموار سازد
یکازبیشچیزيآنچندهزارسالۀرانیحکمکهدهدمیقرارمااختیاردر» امیدبرايموجهدالیلی«

دررا،باوريجزموجزمیفلسفۀلحاظاینازنیچه. استنبودهکاراموزيدورانیککودکی یادوران
: داندمیشبیهتنجیمصناعتبهکانت،مشابهاياستعاره

آنازپیشکههمچنانباشد؛بودههزارهچندبرايموهبتیتنهاباورانهجزمفلسفۀکهاستامید
وهوشوپولکار،حقیقیعلمهرازبیشبساچهراهشدرکههمانبود،چنینتنجیمعلم

وتنجیمسرصدقۀازرامصروآسیاشکوهمندمعماريسبکآنما: استشدهصرفشکیبایی
آنکهبرايبزرگچیزهايهمۀکهآیدمینظربهچنین. داریمآن» فراطبیعی«مدعاهاي
انگیزهولوهیوالوشهاينقاببابایستمینخستبنشانندبشریتدلدرراجاودانهمطالبات

دروِدانْتاآموزةآنهاينمونهازواستبودهنقابیچنینجزمیفلسفۀ. بگردندزمینرويبر
,Nietzsche(اروپادرافالطونمکتبوآسیاست 2002: Preface .(

راآیندهومعاصروفانفیلسوظیفۀوداردسروکارافالطونمکتببافقطشروخیرفراسويدرنیچه
کهامري. داندمیبشریت ـکودکیدورانبهبازگشتیعنیآن ـتکرارنهوفلسفهایننهادنکنارنیز

. کندمیبازنیچهامیدهايبرايجایی
مرگازنیچهنیزآنجادر. نیستتراژديزایشبهشباهتبیشروخیرفراسويدیباچۀساختار

فرهنگی ـ عقالنیپدیدةوهنريژانریکظهوروافالطوندستبههایشیژگیوتمامباآتنیتراژدي
خودامیدهايازنیچههمچنین. زدرقمراتراژديمرگاسبابهمانکهگویدمیسخناودستبهتازه

درنیزويخودکهنو ـفرهنگضربتنیروهايوواگنردستبهجدیديتراژیکفرهنگظهوربراي
نو ايفلسفهظهوربرايامیدبانیزشروخیرفراسوي. آوردمیمیانبهسخناست ـتادهایسمیانهآن

بهتریاگشودخواهدبالوپرققنوسیهمچونباوريجزمهايخرابهبرکهآیندهفلسفۀهمراه است،
پیوندآیندهفلسفۀاین،تراژديزایشهمچوننیز،اینجادر. استتولدوظهورحالدربگوییماست

:داردويجزمیخطاهايوباوريافالطونازعبوروشکستباوثیقی

آسودهنفسیوآمدهخودبهکابوساینازاروپاکهاکنونایم،گذشتهخطاهاآنازکهاکنوناما
ماندنبیدارمانوظیفهکهکسانیماشود،مندبهره15ترسالمخوابیازتواندکمدستوکشد،می

,Nietzsche(استآوردهباربهخطااینبانبردکههستیمنیروییآنتمامنوارثا،است
2002: Preface.(
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شدنبیداریادبهرامادرنگبینیچه،تعبیراین. استماندنبیداریم،اآیندهفیلسوفانکهما،وظیفۀ
ازکانتشدنبیداربههمياکنایهتر،خوابی سالمبهنیچهاشارةالبته. اندازدمیجزمیخوابازکانت
آنازبقایاییهمچنانیاایمشدهبیدارجزمیخوابازراستیبهما،نیزوکانتآیا. داردجزمیخواب
ووظیفهحالهردر. ترعمیقشکلیدربساچهشایدیاترسالمشکلیدرهرچنداست،ماندهبرجاخواب

همخوابتعبیررسدمینظربه. استماندنبیداروواقعیشدنبیدارنیزنیچهامیدوآیندهفیلسوفکار
ودینیهايجریانبههموداردنظراوسیاسیواخالقفلسفۀویژهبهکانت،استعالییفلسفۀبه

روشنفکريو16یسوعیت«کند،میاشارهدیباچههمیندرهمبعداًچنانچه. هاسدهآنروشنفکري
وخوابآنبهصریحاًکههستندجریانیدوـ » روزنامهچاپومطبوعاتيآزادیاريبهـ باوردمکراسی

کهافالطونی ـباوريجزمبانبردنیچه،نظراز. دارنداشارهباوريجزمبامبارزهازپسهمچنانچرت
همچونکهاستدادهماجانوروحومابهقدرتیونیروهست ـنیزمسیحیتباورهايبانبردهمان

اصلیهدفسمتبهتیرپرتاببرايراماشدهکشیدهکمانیکدر» شکوهمنديکشیدگیوتنش«
آننیچهتالشتمامورودمیهدرغلطهايراهدستدرکشیدگیوتنشایناما. استساختهآماده
. بگیردنادیدهراآنروحوجانکهشودآنازمانع.شودرفتنهدربهاینمانعکهاست

نیچهآثارسایرو،17هراکلیتوسبهاشاراتشبرعالوهتیر،وکمانهاياستعارهازیچهناستفادة
ازکهدیباچه ـاروتیکجنبۀبهواستنیزاروستیروکمانیادآور،زرتشتگفتچنینهمچون

کمانینهمچورازندگیهراکلیتوس. دارداشارهنیزبود ـکردهپیدابارزوجهزنبهاشارهباابتداهمان
حقیقتآوردنزبانبر«زرتشتگفتچنیندرنیچه وداندمیمتضادومتقابلنیروهايوحدتکشیدة

,Nitzsche(شماردمیزرتشتفضیلتوپارسیان،هايفضیلترا» تیرکردنپرتابدرستو 2006: I,
on the thousands goals and one.(سخنبهمهاياشارهتواندمیکشیدگیوتنشهمچنین

نیچهنظردرجانوروحکشیدگیوتنش. باشدداشتهنفساجزايمیاندرگیريوتنشدربارةافالطون
ممکنکهنیروهاییاست،گرفتهقراردرونشمتضادنیروهايمیانۀدرکهدارداشارهفیلسوفجانبه

آیندهفیلسوفمیانهایندر. دهندسوقآنعلیهسودیگرازوباوريجزمسويبهسویکازرااواست
دورترینبهراتیرکرده،حفظراکمانتنشبتواندنبردایندرتابردمیکاربهراتوانشتماموایستدمی

بلکهکند،آراموفروکشدراکمانتنشکهنیستآنپیدرآیندهفیلسوفاینجادر. کندپرتابهدف
,Lampert(ببردرابهرهبهترینمتضادنیروهايجنگازوکندبیشتروبیشترهرچهراآنکوشدمی

2001: 15-17(.
کهکاريترینخطرناكوبدترینکند،میاشارهشروخیرفراسويدرنیچهکهگونهآنیسوعیت،

غریزهبا کهاستمایگیمیانیسوعیتِآنِاز؛ آیدبرمیاونوعمایگیمیانغریزةازاستدانشمندتواندر
برايبگوییماستبهتریاکشیدهکمانهرشکستنبرايکوشد،میغیرعاديهايانسانابوديبراي ن

قابلترحمیوشفقتبافروکشیدنی، نوازشگردستانبامراعات،باالبتهفروکشیدنی. فروکشیدنش
ندیقالبدرراخودچگونهکهاستدانستهخوبهمیشهکهیسوعیتراستینهنرآناستاین. اعتماد
,Nietzsche(کندعرضهرحموشفقت 2002: §206( .
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کهاستطلبدمکراسیروشنفکريایننیچه،زماندراکنونونیستمیاندردیگریسوعیتاما
مردمبرايراعامیانهباوريافالطوننوعییسوعیت،ومسیحیتجايبهتعبیريبهوبرافراشتهپرچم
بهمعاصر،انساناطالعات،گستردةگسترشوآزادمطبوعاتسرۀصدقازواینجادر. استآوردهفراهم

درپیروزي. کندمیتلقیبشريتاریخدرنسلترینمطلعوآزادترینراخودزمان،آنآلمانخاصطور
یعنیـ»فرماندهانوفیلسوفانازنوییگونۀ«بهنیازنیچهنظرازنیزدمکراتیکروشنگرياینمقابل

رامتقابلومتضادهايگذاريارزشانگیزةکهاصیلچندانوقويهاییجان«دارد،ده ـآینفیلسوفان
هستند ـمسیحیـ افالطونیجزمیباورهايهمانکهرا ـ» جاودانههايارزش«و» آورندفراهم

,Nietzsche(کنندگذاريبازارزش 2002: §203( .
آثارش،دلازنیزويخودوداردراظهورشانتظارنیچهکهاستچیزيفیلسوفاننوگونۀاین

است در خصوصکوشیدهاست،آزاداندیشیوجانیآزادهدورانکهتفکرشمیانیدورانآثارویژهبه
ازچیزيچهوهستندکاريچهانجامپیدرفیلسوفانایندقیقاًاینکهاما. کندکمک هاآنظهور

راخودشآثاراساساًیاباشددادهتوضیحکتابدیباچۀدرچهنیکهنیستچیزيرود،میانتظارهاآن
آیندهفیلسوفانوخودشعهدةبرکهکاريووظیفهونیچهامیدهاي. بداندمعنااینادايدرکافی

بتوانداساساًیاشودمشخصآنولحظهدربتواندکهاستآنازتردینامیکوترسیالچیزيیابد،می
.شودمشخص

وآزادهوخوباروپاییانماآلمانی،چنداننهودمکراتنهوهستیمیسوعینهکهماباري،
! کمانشکشیدگیوتنشتماموجاننیازتمامیعنیداریم؛راآنهمچنانما_ جانآزادهبسیار

,Nietzsche(.. .هدفداند؟میچهکسی_ووظیفه،نیز،تیربساچهو 2002: Preface(

گیريیجهنتوخاتمه

اندیشههايشکلسایروباوريجزممیاننبردوباوريجزمداستانفلسفهتاریخکانت،ونیچهنظراز
گذشتهبهمربوطامرينخستوهلۀدرکهنبرداینفیلسوف،دوهرایننظرازهمچنین. استتفکرو

کشدمیراخودهاينفسواپسیندر حال حاضر باوري،جزموشودمغلوبکهاستنزدیکاکنوناست،
راخودسحرآمیزوجادوییجنبۀ آندیگراکنونبود،کردهابداعافالطونکهايجزمیباورهايویژهبهو

یاآیندهفلسفۀیکبهتوانمیشرایطیچنیندرفیلسوفان،ایندويهرنظرازاینکهسرانجام. ندارند
گیردآرامآنکشیدةکمانکهنگذاشتودریافتخوبیبهراوضعیتایناگربود،بینخوشفلسفه،آیندة

آنچهداشتنیادبهونبرداینحفظنیچهبرايهموکانتبرايهم. دربیاوردنبایدکهجاییازسرنبردو
. داردبسیارياهمیتاست،گذشتهنبرداینتاریخدر

مسیريوراهوگیرندمیباوريزمجومتافیزیکوضعیتاینازنیچهوکانتکهنتایجیحالعیندر
متافیزیکنوعیپذیرشعیندرکانت. استمتفاوتیکسرهدهندمینشانآیندهفلسفۀیکبرايکه

وسازدمیاستوارراطبیعیعلومضرورتویقینعلم،یکعنوانبهنظريقلمرودرگرانهسنجش
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هايایدهگذاشتنکناربدونويهمچنین. ددهمینشانباورانهجزممتافیزیکدررا مادانشمرزهاي
بهوکانتنیچه،نظرازاما. دهدمیسوقمحضعقلعملیقلمروبهراهاآنباورانه،جزممتافیزیک

,Nietzsche(» پیرکانت«ويتعبیر 2002: §11, باوريجزماینکهدرستتشخیصعیندر،)188
زنِبهنزدیکیدرنیزاوویابدرهاییجزمیباورهايگزندازنتوانستکشد،میراخودهاينفسواپسین
جزچیزينیچه،نظرازويعملیفلسفۀویژهبهکانت،نقادانۀمتافیزیک. ماندناکامهمچنان حقیقت

کهمسیريهمانادامۀبازهمامامتفاوت،قالبیدراین بارهرچندنیست،افالطونیجزمیباورهايادامۀ
» فرماندهانوآیندهفیلسوفان«آنِازکهايآیندهفلسفۀبررا راهوبودساختهممکنراباوريجزمظهور
,Nietzsche(بستمیاست، 2002: §11, 188, 209( .

هانوشتیپ

1. Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future
2. Prolegomena to Any Future Metaphysics That Will be Able to Come

Forward as Science
3. Critique of Pure Reason
4. Thus Spoke Zarathustra

اصل آلمانی عبارت نیچه این است. 5
Vorausgesetzt, dass die Wahrheit ein Weib ist -, wie? ist der Verdacht nicht
gegründet, dass alle Philosophen, sofern sie Dogmatiker waren, sich schlecht
auf Weiber verstanden ?

:انگلیسی از این متندر هاي زیرترجمه
Presupposing that truth is a female – what? (Clark & Dudrick, 2012:13).
Assuming that truth is a woman - what then? (Faber, 2008).
Presupposing that truth is a woman – what? Is the suspicion not without
grounds that all philosophers, in so far as they were dogmatists, were amateurs
about women? (Burnham, 2007: 2)
Supposing truth to be a woman- what? (Hollingdale, 2003).
Suppose that truth is a woman – and why not? Aren’t there reasons for
suspecting that all philosophers, to the extent that they have been dogmatists,
have not really understood women? (Norman, 2002).
Supposing truth is a woman - what then? (Kaufmann, 1989).

).1375نیچه، (»اگر حقیقت زن باشد چه خواهد شد؟«: و ترجمۀ فارسی آشوري
6. The Birth of Tragedy
7. Faustian
8. Geist
9. Leibniz
10. Wolff
11. Baumgarten
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12. David Hume
13 .Afrikan Špir 1890- 1837(فیلسوف نوکانتی روس .(

14. Denken und Wirklichkeit (Thought and Reality)
15. a healthier – sleep
16. Jesuitism

17.Heraclitusدر 80، 53، 51، 48، 8هاي از جمله در پارهDiels and Kranz, 1992 .
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