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  مقدمه
جهانبرابردراسالمجهاندردینیاحیاگريپدرعنوانبهالهورياقبالمبانی اندیشگیمقایسه

اصطالحنبردنکاربهرغم علیراويکه- نیچهفردریشییعنغربمنتقدفیلسوفوغربمدرن
اندیشۀواسالمیاندیشۀبنیادینهاي تفاوتبه خوبی- خواندمدرنیسم پستپدربایدمدرن، پست
شناسی انسانوشناسی روش، شناسی هستیشناسی، معرفتبیان. کردخواهدرا آشکارمدرن پست
  .نمودخواهدمقدورمدرنیسم، پستبااجهمورابعدچهارهمینشناختنیچه،

تعرف«بابازفیلسوفدواینهاي اندیشهمباديکردن روشنبرعالوهمقایسه،اینضرورت
دومقایسۀتنهامقایسه،ایناوًالکهکنیمتوجهکهشود میعیانبیشتروقتی،»باضدادهااالشیاء

بهغربدرمدرنیسم پستجریانوسالمیادردینیاحیايجریانمقایسۀبلکهنیست،فیلسوف
آنشاهدامروزعمل،عرصۀدرها، اینبرافزون. استمدرنیتهوغربمنتقدجریاندوعنوان
برايمبناییرامدرنهاي اندیشهبرمدرن پستنقدهايتادارندسعیبسیاريکههستیم
دینیاحیاينهضتپدرمباديطرحبانوشتار،ایندر. دهندقرارعلومشدن اسالمییاسازي بومی

روپیشرانگرشدواینبنیادینتقابلوتمایزسو،دیگرازمدرن پستاندیشۀپدروسویکاز
ويبرابردرنهایتًابرد، میبهرهنیچههاي اندیشهازغربنقددرنیزالهورياقبالاگرچه. نهیممی
غربیعلومبرحاکمهاي بحراننقدبرايحتیاويها اندیشهونیچهازهرگزوگیرد میقرارنیز
  .کشاندنقدمهمیزبهراعلموجهانبابدرنیچهماديهاي اندیشهحتیبلکهگیرد،نمیوام

تواند میخوبیبهمزبور،شاعر- فیلسوفدواندیشۀمبانیمقایسۀملحوظات،اینروي
همباراعلومشدن اسالمیچونهایی دغهدغوباشددیناحیايپیدربایدکهراهایی اندیشه
تأثراتازبرحذربودنبرايمبناییوآوردفراهمرامدرن پستهاي اندیشهوکندمقایسه

نظریاتچراکهباشد،انسانیعلومباالخصعلوم،بهدینینگاهبازگشتبرايمدرنی پست
وگرایی نسبیتدامدررامحققاستممکنمدرن،هاي اندیشهازبیشمراتببهمدرن پست

  .بیندازدزدودگی معنویت
جهاندرحتیوایراندرامروزکهجهدهاییتمامیکهاستضرورينکتهاینبهتوجه

گرانۀ تأسیستالشمرهونکسهرازبیشگیرد، میصورتعلومشدن اسالمیبراياسالم
نامبهکتابیخودکه- مطهريدشهیچونکسانیایراندر. استبودهزمینهایندرالهورياقبال

ازغربزدگیدفعوخویشتنبهبازگشتپروژةشریعتیعلیدکترو- استنوشتهدیناحیاي
درالعطاسنقیبمحمدهمچونکسانینیزاسالمجهاندر. داشتندنظرمطمحراانسانیعلوم

کردند،تأسیسراعلومشدن اسالمیمباحثکهنیزآمریکادرفاروقیراجیاسماعیلومالزي
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ادامهدرکهنگاهیگرفتند؛قرار  جدیدعلومنقدوعلمبابدرالهورياقبالنگاهتأثیرتحت
برحتیکهمسلمانان،میانوایراندردیناحیايجریانبرتنهانهاقبال. دادخواهیمشرحراآن

.گذارد میتأثیرنیزغربدرجدیدگرایی معنویت
کهاستزماناینازوخواند می1915تا1910هايسالطولدررانیچهآثارتماماقبال،

بهموالناهمانندنیزنیچهچراکهدارد،وجودقرابتنیچهوموالناهاي اندیشهمیانکهیابد درمی
هاي منهاي ارزشقدرت،بهمیل،»خود«جاودانگییا1سرمدیتوها تواناییآزادي،تحول،

  .استنوباورمندچیزهايآفریدنوها کهنهبردنازمیانبرتر،
دهد میقرارراهشدلیلراموالناسبببدانزیاداحتمالبه1908-1922هايسالدراو

–استداشتهتازگیپنداشته میکه- را2برگسونونیچهبنیاديهاي اندیشهازبرخیبیند میکه
  ).44و1389،45بقایی،(بودداشتهبیانترپیش

). 1389،27مینوي،(کندمیجلبرااقبالعالقۀونظرکهاستغربیفیلسوفانجملهزانیچه
کند، میدعوتنیچهسويبهرفتنبهراخوانندهآنکهازپس»فرنگنقش«درنیچهدربارةاو

  ).1343،263الهوري،(استمؤمنقلبیاماکافر،عقلیداراينیچهکهگوید می
ازیکی. هستندگوناگونیعواملتأثیرتحتبنابراینآیند؛ نمیوجود بهخألدرها اندیشه

خویشفکريمبانیاساسبراندیشمند. استاندیشمندفلسفیوفکرينظري،مبانیآنان،ترین مهم
  ).1385،123جمشیدي،(استسازياندیشهپیدر

ایننظريمبانیبهداابتاقبال،کاملانسانونیچهابرمردمقایسۀازقبلاستضروريرو، ازاین
. شودپرداختهشناسی انسانوشناسی روششناسی، هستیشناسی، معرفتمحورچهاردرفیلسوفدو
مبانیوکلیاتدركبدوناقبال،ونیچههمچونبزرگیاندیشمندانسیاسیاندیشۀفهمواقع  در

). همان(دیدهمباوهیکپارچراهاآنفکريدستگاه3کلیتباید ونیستمیسرآناندیدگاه
قابلآنمباديومقدماتازجدايسیاسیفلسفۀهیچگوید، میطباطباییسیدجوادکهطور همان
  ).1368،15طباطبایی،(نیستدركوطرح

وجودازحتیچهینمورددراست،ساختارمندیشناس معرفتینوعيداراکهاقبالبرخالف
  :کوفمانگفتۀبه. گفتسخنتوانیمیسختبهزینیشناس معرفت

» .آوردفراهمراخاطرشتیرضاکهندادبسطشناختبابدريا هینظرگاهچیه] چهین[او«
  ).7ب،1389چه،ین(

                                                                                                                                                                      
1. Eternity
2. Henry Bergson
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نظرنیاباهمگان. ستینکنندهجیگاویشناس معرفتاندازةبهچهینفلسفۀازیبخشچیه
قالبدرویکلیمفهومبهمگرندارد،وجودچهینیشناس معرفتنامبهيزیچکهاند موافق

بهآنکهبرعالوهچهین). همان(قتیحقومعرفتدربارهنامنظموپراکندهيآراازيا مجموعه
ایشناختهرگونهاصوًالنداشت،يا عالقهمعرفتوشناختبابدريا هینظرساختن
  ).8همان،(دانستیملغووناممکنيکاررایشناس معرفت
  

  1شناسی معرفت. 1
افکارامتداددراو. ستیزد میانگار مطلقهاي شناسی معرفتباعیار تمامطرزي بهچهنی

وکندمیتلقیاندیشی جزمیترأسعنوان بهراافالطونیتفکرومسیحیتخویش،2جویانۀ مبارزه
رانیچهکهنیستجهت بیواستکالسیکمعرفتىوفلسفیسنتضدوي. گیرد میانتقادبادبه

وممتازاندازهاي چشمتمامبهاوچراکهاند، دانسته3مدرنیسم پستبهمدرنیسمازذارگپیچ
5.داردمحتواازهاآنکردن تهیدرسعیوتاختهمدرنیته4شمول جهانیاگرایانه تمامیتادعاهاي

ارقرخویشهدفرا آنانهدامودانسته»رمه«خودقولبهیاعوامتفسیرراعقلبودنمفیداو
وعقلراسعادتبهرسیدنراهسقراط،کهداند میزمانیازرایونانسقوطنیچه،. دهد می

گیرد میسخرهبهراسنتیفلسفۀويکلیطور به). 193زیباکالم،(نمودقلمداداستدالل
معرفت،فیلسوفمثابۀبهنهواستتوجهقابلزندگیفیلسوفعنوان بهاساسًااو). 408استنفورد،(
یاجهانشناختنهداند، میزندگیبهخدمتمعرفت،ابزارعنوان بهراذهنهدفکه جاییتا

زندگیشدن آسانبرايانسانذهندرشناختوآگاهیکهدارداعتقادوي. معرفتبهیابی دست
                                                                                                                                                                      

بحثوارد... وآنخطايوصحتمالكوانواعامکان،،معرفتماهیتمنطق،دربارةکهاستعلمیشناسی، معرفت.1
وصحتمالكتعیینمعرفت،انواعیابی ارزشانسان،هاي شناختدربارهشناسی معرفتدر ).1389،41رشاد،(شود می

موردراانسانهاي شناختدانش،این ).1388،17معلمی،(شود میبحثها آنعدمیاامکانوعلومتوجیهوآنخطاي
 ).1386،25فیاضی،(دارد میبیانراهاآندرستیمعیارنیزوهاآنبودننادرستودرستوآنانواعودهد میقرابررسی
تباريکهاستEpistemologyنخست،واژة: گیرند میبهرهواژهدوازشناسی معرفتبرايانگلیسیزباندرامروزه
رويواستبرآمده»نظریه«معنايبهLogosو»معرفت«معنايبه،Epistemeیونانیریشۀدوازتعبیراین. داردیونانی

  ).Owen,1942:p 94(است»معرفت نظریۀ«معنايبههم
2. Agonistic
3. Post modernism
4.Universal

درکههادهنموقعیتیدرراويافکارشولیاست،نبردهکاربهرامدرن پستاصطالحهرگزخودآنکهوجودبانیچه.5
با) Pann Wits(ویتز پانردلفبار،اولین. نمودنظرصرفويازتوان نمیرويهیچبهمدرن پستهاي اندیشهشرح

سودمدرن پستاصطالحازغرب،فرهنگیجدیدموقعیتتوصیفدربود،دادهشرحنیچهکهنیهیلیسموضعازاستفاده
  ).156قادري،(کند مییادمدرنیسم پستمقولۀدرعطفینقطۀمنزلۀبهنیچهازنیز) Habbermas(هابرماسیورگن. جست
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دربارهنیچه). 198زیباکالم،(نیستانسانمعرفتعمقبهرسیدنآگاهی،وذهنازهدفواست
گوید میمعرفتودانشهرگونهمبانیواساسمنزلۀبه1تعلی:  

پیشمنطقکه چنانها، اندیشهمیانمستقیمعلّیرابطهفرضگریزد؛ میمااز»علیت««
  ).1379،45ودیگران،نیچه(» .هاست مشاهدهترینِ ناشیانهوترین ابتداییپیامد،این–کشد می

ناراست،راجهانوي). 45همان،(انگاشت می2خواهانهدلبیاخودسرانهسراسررااندیشیدناو
»سیالن«یکدرجهانکهدارد میبیانوپنداشتهمشاهداتاساسبرتخمینیوافسانهغیرواقعی،

اساسًاچراکهشود نمینزدیکحقیقتبهاست،دگرگونیدرهموارهکهدروغیهمچونواست
ها، استعارهازمتحركلشکريراحقیقتدیگر،جایی). 54همان،(نیستمیاندرحقیقتی

تشبیهزنبهراحقیقتنیچه،). 30همان،(پندارد هامی انگاري- گونه انسانومرسلمجازهاي
وحقیقتشناختدرهمگیاند، بودهجزمیتاهلکهازآنجاییفیلسوفانکهگوید میوکند می
کردن پیلهکهگونه همانکهدارد میظهاراادامهدراو. اند کردهعملخامسختزنان،شناختنیز
شود،میزنگریزسببواوستآوردن دست بهبرايناجوروناشیانهاي وسیلهزن،یکبه

).30و31همان،(شود میحقیقتبیشترگریزسببنیزحقیقتآوردن دستبهبرايسماجت
آلیسمایدهضدنیزوسیککالمعرفتىوفلسفىسنتضدنیچه،همانندنیزاقبالشناسى معرفت

ازپندارىمنزلۀبهمادىجهاننفىبرمبنىفلسفه،افالطونىسنتکهاستمعتقدوي. استیونانى
نیچهمانندنیزاقبال. استجهانواقعیتبرمبتنىکهاستاسالمىاعتقاداتبرخالفمثُل،جهان

علیهدوهراقبال،ونیچهبنابراین. )23- 1343،24الهوري،(تازد میارسطووافالطونبهشدتبه
  .اند بودهکالسیکخردباوري

). 130کوفمان،(کند میمعرفیسطحیامريرا آنودانستهناممکنراخودآگاهیامکاننیچه
دیدنخوابوبیداريمیانماهويفرقهیچکهشود میمدعیگرایی انداز چشمبیاندروي

مختلف،تفاسیرموردبیند، میبیداريدرانسانکهراوريامکهگونه همانیعنیندارد؛وجود
قرارتفاسیرهمینموردبیند، مینیزخوابدرکهراآنچههردهد، میقرارمتناقضومتضاد

وعمومیتفاقدوبودهفرديوشخصیتجربیاتحاصلتفاسیر،اینجملگیوگیرد می
حاالتوشخصیتجربیاتحاصلخودآگاهی،ه،نیچزعمبهرو، ازاین). 140همان،(اند جامعیت

باگذاشتناشتراكبهقابلوپذیراتقانامريتواند نمیواستانسانپیچیدةوناشناختهروانی
غیرعقالنیوجههمانانسان،روانناشناختۀوپیچیدهحاالتاین). 142همان،(باشددیگران

                                                                                                                                                                      
1. Causality
2.Arbitrary
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  ).264استنفورد،(هدد میقرارستایشموردنیچهکهاستانسانماهیت
  

  معرفتمنابع. 2
هاآنازشناختیااندیشهکههستندهایی سرچشمهاندیشه،یامعرفتمنابعازمنظور
. تاریخووحیدل،عقل،طبیعت،: ازاندعبارتاختصاربهمنابعاین. شود میاستنباطواستخراج

  :ازاندعبارتتبیینانواع. منابعایناساسبر
  

  )فلسفی(1عقالنیتبیین. 3
مسائلدركبرايرا آنهاي تواناییوکند میمخالفتعقلباکمالوتماماي گونه بهنیچه

کهازآنجاییاقبالمانندبهاوتفکر). 192زیباکالم،(داند میاحمقانهامريوگرفتهسخرهبهبشر
وجود با. گیردقرارنیز 2»رهاسطو«زمرةدرحديتاتواند مینیست،برهانودلیلبهمتکیچندان

دروورزد نمیمخالفتمعرفتحصولبرايراهیمنزلۀبهبرهانودلیلبانیچههماننداقبالاین،
مزایايازدهد، میقرارعقلازباالتررادلوکند میاستداللیمنطِقوعقلازکهانتقاداتیعین
گرایى تعقلاقبال. کندمیتأکیددلوعقلاتحادبرحتیونیستغافلعقلیهاي شیوهوعقل

بودمعتقدودانستهمردوداست،اندیشهووجودمیانجدایىایجادمسئولآنچهمنزلۀبهراصرف
  ).63کافی،(استناتوانوعرفانى،برترتجاربتوجیهدرتعقلواستداللکه

ومنطقیبیرسولرااوشود، مینیچهازکهبرداشتی سوءدرکهدارداعتقادکوفمان
او. پنداشت»گرا العقلی«یکرانیچهتوان نمیهرگزوي،نظراز. کنند میمعرفیگریزيعقل
کهدهدنشانتاخواستهصرفًاواستبودهبرخورداراستداللیوقويمنطقیازنیچهکهگوید می
3ناعقالنیتوپنهاننیروهايختشنابدوناینکهوهستیمعقلی غیرومنطقی غیرچقدرها انسانما

هیچوادامهدرکوفماناین،وجود با). 144کوفمان،(آییمنایلذهنکشفبهتوانیم نمیخویش،
  .آورد نمیخویشمدعیاتاینبراياستداللیدیگر،کجاي

نفس،فعالیتراهازکهاتحاديکند؛مىپیروىوحمایتعمل،واندیشهاتحادازاقبال
نهواستانقسامىذاتًاتعقل،طبیعتزیرانداردراهىاتحاداینبرتعقل. استدنىشنایل

                                                                                                                                                                      
عقلیهاي دریافتوادراکاتوفلسفهیاعقلنیزآنمنبعوشود میبناعقلییافلسفیمعرفتاساسبراندیشه،تبییننوعاین.1
راتبییناینکهبهقایلواستفلسفیمکتبیکهاست»گرایی عقل«دارد،تأکیدوتکیهتبییننوعاینبرکهمکتبی. استفلسفیو

تبیینبهکلیهاي قالبوها نظریهاساسبرفلسفیتبییندر. رساندانجامونتیجهبهعقالنیومنطققواعداساسبرتوان می
  .شود میپرداختهقضایاومفاهیم

  ).1383،56تودور،(نیستبرهانودلیلارائۀدنبالبهکهاستایناسطورههاي یژگیواز) Mytology(شناسی اسطورهدر.2
3.Irrationlity
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. نیستاىفایدههیچمفیدقدرت،بدوندانشوبخشدنمىقدرتىهیچدانشبیتعقل. اتحادى
بالقوهکهخالقیتىوآزادىدركیعنىنفسشناختواستنفسشناختقدرت،سرچشمۀ

  ).63کافی،(استمستترنفسىهردر
  

  )طبیعی(1علمیتبیین. 4
–دیدخواهیمکه چنانآن–) علمیتبیین(روشاینازمندي بهرهبا-نیچهبرخالف-اقبال

نیچه. استورزیدهمبادرتخویشاندیشۀدهی شکلبهآنپیدروانسانازپردازي صورتبه
بهاي گزندهنقدهايتوأمانال،اقباماوگوید میسخنعلمیهاي تبیینعلیهمختلفجاهايدر

والزمراعلمیوتجربیتبییننهایتًاوسازد میواردتجربیعالمانخصوصاًوعلمیهاي تبیین
  .کند میمعرفیمفید

دروي. باشدآنبهدادنسروسامانوزندگىحفظبراىابزارىبایدعلماقبال،نظردر    
نگهدورزندگیازراانسانکهدانستهحقیقتبرايحجابیرافلسفیحکمتعلم،برابر
فلسفهبانیچهمانندتنهانهاو). 126علیخانی،(کند مینابودراروحآن،پیچیدةمباحثودارد می

2باوري زندگییاگرایی حیاتمنادينیزوزندگیفیلسوفاوهمچونکهکند،میمخالف

داشتنوزندگیبهتشویقفلسفیدن،جايبهراانسانکهاستجاییتاگري منادياین. است
  ).1377،54ندوي،حسنی(کند میآنبرايعلمیوبرنامه

  : گوید میوداند میترسزاییدةراامروزینعلمنیچه،
گمانبهامروزوشودمیمعنويوروحانیولطیفسرانجام،دیرینه،ودرازترسچنین«     

  ).1370،324نیچه،(» استعلمنامشمن،
نهنیچه،برخالفراعلمونیستآنمطلقنافینیچههمانندامااستمدرنعلممنتقداقبال،

ضروریاتاحیاىبراىاى وسیلهعلموي،نگاهاز. داند میآنالزمۀحتیکهزندگی،ضد
دراقبالمواقعیالبته. استاجتماعىزندگىزادخانهغالممنزلۀبهوملّتفنىوعلمىاقتصادى،

داندمىآنراجدیدعلمبیمارىجاییدراو. نداردهمخوانیفوقرویۀبامدرنعلمازانتقاد
                                                                                                                                                                      

تبیین. گیرد میصورتدقتباهمراهشناسیجزء  برتکیهروش،ایندر. استطبیعیعلوموطبیعتبهناظرتبیین،این.1
:ازاندعبارتتبییننوعاینمشخصاتیکلطوربه. استاستقراییوتجربیهاي تبیینبرمبتنیعلمی

  .استعواملیوعللراپدیدههر-1
  .استتجربهواستقراءمشاهده،آزمون،برتکیهوها واقعیتبهتوجهعوامل،اینشناختراه-2
  ).1389،175جمشیدي،(استمادهعالموطبیعتتبیین،نوعاینمنبع-3

2.Vitalism
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وي). 1343،274الهوري،(نیست1زیستگاهساختندرستو»زیستنچگونه«تعلیمبهقادرکه
شود میبدلشیطانینیروییبهنباشد،دینخدمتدرعلماگرکهدارد میاظهار

  ).1388،254صابر،(
ایندرمقصوداما،)254صابر،(کند میمرادنیزشهوديعلممعنايبهگاهراعلماقبال،البته

بدانزمین مغربعالمانکهعلمىاقبال،نظراز. استاقبالنگاهازتجربیعلمپژوهش،
خودشناسىمعرفتدراو. مستزنگىِدستاندربرندهشمشیرىمگرنیستچیزىبالند،مى

استحقیقتشناختبراىشرقىعشقوغربىخردتلفیقبهمعتقدمشکل،اینطردبراى
  ).1343،258الهوري،(

  
  2تاریخیتبیین. 5

حال،درعینآینده،فیلسوف3دلوزژیلقولبه. اند آیندهفیلسوفدوهراقبال،ونیچه
بهاستشدهفراموشاساسًاکهچیزيیادآوريمددبهنیزواستقدیمهاي جهانکاوشگر
  ).1382،42دلوز،(پردازد میآفرینش
وکنند میآغازامروزيانسانازجملگیکهداند میشریکاشتباهایندررافیلسوفاننیچه

فیلسوفان،اینکهاستایننیچهمقصود. رسند میخویشاهدافبهويتحلیلباکهاند آنبر
مدعیوگویند میانساندربارهراچیزهمهونندک میبررسیجاودانواقعیتیعنوان بهراانسان

گوید میادامهدراو. استمربوطزمانازکوتاهیدورةبهانساناینآنکهازغافلشوند؛ می
انسانکهدریابندندارنددوستایشانواستفیلسوفانهمهاشتباهتاریخی،دركفقدانکه

جدا،نیتزالیبوافالطون،کانتمانندانیکسازراخودنهایت،دراو. استصیرورتنوعی
  ).242و243کوفمان،(کند میمعرفی»تاریخییکسره«فرديعنوان بهراخویشوساخته
یوناندوراندر. هستندعقلرشدبراياساسیعاملدوطبیعت،کناردرتاریخاقبال،نظراز

ایندرچونشد،ظاهرفلسفیايه اندیشهویافترشدبشرعقلآنکهوجودباباستانرمو
بشریتشد، نمیتوجهطبیعتوتاریخیهاي نگرشتاریخ،علمیمطالعۀبهفلسفیهاي اندیشه

دوراناقبال،کهاینجاستاز. استگذرانده میراخودطفولیتروزگارنیزدورانآندر
                                                                                                                                                                      
1. Biotope

یاسنتونقلوتاریخرااصلیمادةتاریخی،تبییندر. استکلیطور بهگذشتهمیراثوسنتنقل،تاریخ،تبییناینمنبع.2
تبیینازدوهر- دیدخواهیمکه چنانآن–اقبالونیچه. دهد میتشکیلخاطراتومتواتراتمشهورات،منطقی،لحاظبه

روشنیبهانسانزندگیبرايتاریخناسودمنديوسودمنديکتابدریچهن. اند بردهبهرهگذشتهمیراثبرمتکیتاریخی
  .کند مینمایانراخویشتاریخیتأثرات

3.Gilles Deleuze
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محضفلسفیاندیشۀبهتنهابشریتکهاي دورهآنکند؛ میتقسیمجدیدوقدیمبهرابشریت
نمود،مبادرتطبیعتوتاریختجربیمطالعۀبهکهدورانیوبودقدیمدورانپرداخت، می

-طبیعتوتاریختجربیمطالعۀبراقبالتأکید). 106و1383،107نصري،(استجدیددوران
تريبیشنمود-پیامبروحی-وحیانقطاعازاوتحلیلدر-استجدیددورانبهمربوطکه
را–وحینوعیمنزلۀبه-1دینیتجربۀیادرونیتجربۀطبیعت،وتاریخکناردراو. یابد می
  .دهد میقرارخویششناسی معرفتاستوانۀسهازیکیعنوان به

  
  2وحیانیتبیین. 6

قراروحیازجملهالهیومقدسآموزةگونههربرابردرمطلقاي گونه بهنیچهکه درحالی
اونظراز. گیرد مینوآورانهحالدرعینودارانهجانبموضعیوحی،بارابطهدراقبالگیرد، می

آیاتمطابقبلکهنیستانسانمختصدهد، میتشکیلراوحیماهیتکهدینییادرونیتجربۀ
  :گوید میوحیانواعدربارهاو. داردوجودنیزحیواناتوگیاهانباارتباطدرقرآنی
کلمۀاستعمالشکل. نیستآدمیمخصوصوجههیچبه] وحی[وجودریشۀبااتصالاین«
هستاینالبتهوداند، میزندگیازخاصیتیراآنکتاب،اینکهدهد مینشانقرآندروحی

آزاديبهکهگیاهی. استمتفاوتزندگیتکاملمراحلحسببرآنشکلوخصوصیتکه
اي تازهعضودارايزندگیتازةمحیطباسازگارشدنبرايکهجانوريکند، میرشدمکاندر
نمایندةهمهکند، میدریافتاي تازهروشنیزندگی،درونیاعمالازکهانسانیوشود می

  ).144-145تا، بیالهوري،(» ...هستندوحیمختلفحاالت
نظرزاجانداريهرچه. استغریزيهدایتیوحی،هدایتوغریزهنوعیوحی،اقبال،نگاهاز
رو ازاین. شود میغریزهجانشینعقلتدریجبهوشود میکاستهغریزهقدرتازبرود،باالترتکامل
ابتداییمراحلدرموجوداتکهطور همان. استغریزهتأثیرتحتکمترحیوان،بهنسبتانسان

هدایتازکند میرشدهاآندراندیشهوتخلیلوحسنیرويکهتدریجبهوهستندغریزهنیازمند
نیازيدیگرگذاشته،سرپشتراخویشکودکیدورانامروزهکهنیزانسانشود، میکاستهغریزي

  ).106نصري،(شودوحیجانشینتواند مینقاديملکۀوعقلونداردوحیبه
                                                                                                                                                                      

راتجربهاینمتعلِقفرد،یعنیداند؛ میمتعارفهاي تجربهازغیررادینیتجربۀ،)Michael Peterson(پترسونمایکل.1
). 1383،37دیگران،وپترسون(استمربوطخداوندبانحويبهکهانگارد میموجوديیایطبیعمافوقحضوريیاموجود

کنداحساسراماوراییهویتیحضوِرآندرفردکهاستاي تجربهدینی،تجربۀ،)William James(جیمزویلیامنظربه
  ).1379،262اکبري،(
  .دهد میتشکیلکالمیروش  یادیالکتیکوجدلرا آنروشووحیراتبییننوعایناصلیمنبع.2
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نظراز. کند میبیانجدیدوقدیمدورانبهبشرزندگیدورانتقسیمبرابتنايباراخاتمیتاو
مطالعهبهدعوتکه) ص(پیامبرتعالیمروحولیداشت،تعلققدیمدورانبه)ص(پیامبروحیوي،

تعقل،امایابد میانقطاعوحیبنابراین. داردتعلقجدیددورانبهاست،تعقلوتاریخوطبیعتدر
را) ص(پیامبروي. یابد میتداوم- وحیتعالیمبرحاکمروحمثابۀبه- تاریخوطبیعتدرمطالعه
والدتوظهورمثابۀبهرااسالمظهورسپسوکند میتصورجدیدجهانوقدیمجهانمیانایستاده

بهکودکیدوراندربشراومنظراز). 146تا، الهوري،بی(نماید میتلقیاستقراییبرهانِیعقِل
  .شود میرفعیازناینجدیددوراندرامابوده،نیازمندنبیوحییاپیامبرانهآگاهی

اما). 107نصري،(1نبوتختمنهوداند میدیانتختمراتفکرطرزاینحاصلمطهري
وبنهدتمایزکند، میبیانتوأماناقبالآنکهروحاستمرارووحیانقطاعمیاننتوانستهمطهري

کلیطوربهو- برپیامتوسطجدیدوحیبهنیازيبیپیامبر،وحیبهنیازيبیازاقبالمنظوراینکه
تفسیربهآنکهآیاتروحنیزواستآمدهقرآندرآنچهبهنیازي بینهواست- پیامبرانهمۀ
  .گذارد میگامجدیددورانبهبنابراینوشدهدرونیتجربۀنیزوتاریخوطبیعتتعقل،شاملاقبال

وي،عقیدة بهبلکهکند،ینفرادینبهنیازبشریتخواهد نمیاقبالکهاستتأکیدبهالزم
کمکاجتهادازبایدوحیازاستفادهبرايهمچنینواستنیازمندوحیبههمیشهبرايانسان

شاملکهداشتاعتقادبشريمعرفتبراياصلیمنبعسهبهوي).107و108نصري،(گرفت
تجربیمطالعۀولعقکناردراو. شود میدینییادرونیتجربۀوتاریخعلمی،تجربۀیاطبیعت
اي گونهمثابۀبه-دینییادرونیتجربۀنامبهرادیگريمنبعتاریخی،هاي نگرشوطبیعت

نگاهازدینیتجربۀآنکهوجودبا).108همان،(کند میمطرح-نیستانسانخاصکهوحی
ماننده- اوشناسی معرفتواندیشهدرشناختمنابعدرشود، میمحسوبوحینوعیاقبال
  .نداردجایگاهیپیامبرانبهشدهنازلآسمانیِوحی-نیچه

  
  )اشراقی(2شهوديتبیین. 7

درونیتهذیبنیچهدرکهتفاوتاینبااند بودهمند بهرهتبییناینازمیزانیبههریکاقبال،ونیچه
  .استاساسیوحیاتیاربسیمقوالت،ایناقبال،نزددراماونداردجاییخداجویانهوعارفانهسلوكو

                                                                                                                                                                      
معرفیاسالمجامعیتراوحیانقطاعدلیلمطهريچراکهاست،مطهرينگاهمقابلدرآن،انقطاعووحیبهاقبالنگاه.1

  . بشريعقلتکاملاقبال،وکند می
نوعیراآنتوان میاي گونه بهوستاعارفانهواخالقیتهذیبوسلوكحاصلوخیزد برمی»دل«منبعازتبیین،این.2
1389جمشیدي،(استشدهیاد»مستقیممعلوم«عنوان بهآنازگاهکهکردقلمداد»درونیتجربۀ«یا»درونیخودآگاهی«
شهودیاگرایی درونودرونیتجربۀاینواستانساندرونی  تجربۀبر  متکیتبیین،نوعاینگفتتوان میواقع در). 177،

طریقنوعیاقبال،فکريمنظومۀدردینییادرونیتجربۀ. استمتمایزتعقل،واندیشهعقلیبراهینوبیرونیتجارباز
  .شود میمنجرخداسويبهتعالیودینیآگاهیبهکهاستاشراقییاشهودي
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تبییننیزو1شهوديتبیینازاستفادهدرنیچهانحصاريروشبرخالفرسد مینظربه
تبیینهاي روشازترکیبیمندي بهرهبااقبال،»آرمانیانسان«و»انسانمفهوم«فهمدرتاریخی
شناختمنابعباکهاشراقییاشهوديتبیینوتاریخیتبیینعلمی،تبیین،)فلسفی(عقالنی
پردازي صورتبهشود، میمنطبق»تاریخدل،عقل،طبیعت،«یعنیمطهرينگرشدراندیشه

اینتمامیمیاندرالبته. کند میمبادرت»کاملانسان«یاآرمانیانساننیزو»انسانمفهوم«
باتنهاوي،گفتۀبهکهاي گونه بهاست،درونیتجربۀیاشهوديروشبراقبالویژةتأکیدمنابع،
  ).121و120صابر،(کنیمدركواسطه بیرا»خودي«و»خود«توانیم میشهوديتفکر

تبییننیزو) الهیوغیردینیشهودنوع(شخصیوفرديباطنیتبیینازتنهاکهنیچهبرابردر
اقاشروعلمپیامبر،وحیعقل،جمله مندیگرمنابعبرايکارکرديوجوید میبهرهتاریخی

ازغیرچیزيونامحسوسعالمبهنیچهکهاست،دیدنرا»نامحسوسامر«معنايبهاشراق(
وحیجزبه–تبیینمنابعتمامیبهاقبال،)1390،74فرنتسل،(نیستقایل) نداردباورعینیجهان
  .استشهودواشراقبراوتأکیدگرچهدارد،اعتقاد-پیامبر
چنینراشیءآنکهدارمخاطربهکنم میفکر«کهعبارتاینبیانتوان میحتیتسامحبا

تبییننتایجازاي نمونهوخودآگاهیمضمونومفهومازحاکیرا»ام کردهدركچنانو
اندیشمندهیچکهنیچه،تنهانهطریق این به). 1387،177جمشیدي،(دانستاشراقییاشهودي
مراحلدر. استنظریهگیريشکلمرحلۀاولینشهود،اساساً. نیستبهرهبیاشراقازدیگري
وجرحکند، میکسبپرداز نظریهکهمنطقیوتجربیدانشباشهوديگمانوحسبعدي،
  ).1386،37شولتز،(شوندمیتعدیل

تمسکیتمسک،ایناماشود، میمتمسکتاریخیوشهوديروشبهنیچهمانندنیزاقبال
او.  داردقبولوگیرد میکاربهرا- پیامبروحیجزبه–شناختهاي شروسایربلکهنیستمطلق
پیشواقعیاتباکهاستاینبهبستهاش معنوىوتکاملىحرکتوانسانزندگىاستمعتقد
سطوحىداراىکهاستمعرفتکند،مىبرقرارراارتباطاینآنچهوکندبرقرارارتباطروى،

                                                                                                                                                                      
کند میتلقیعارفیکودانستهعارفانهشوقوشوردرغرق،»شادانحکمت«درراخودنیچهکهوجوديبا.1
داند، میناممکنرا»نفسهفیطوربهجهانسرشت«شناختامکانآنکهازپسدیگرجاییدر  ،)237ج،1389نیچه،(

ماآگاهیبهتواند نمی) Intuition(شهودي  هیچوهستیم)Representation(هاایدهقلمرودرها انسانماکهگوید می
بتواناینکهوآناشراقی-عرفانیمعنايبهشهودبهنیچهکهنمودتصورنبایدهرگزبنابراین). 91الف،1389نیچه،(بیفزاید

خویش) Perespectivism(اندازگراییچشمبحثدراوچراکهدارد،باوریافتدستیقینیشناختبهشهودطریقاز
غریزيشهوداي گونهازنیچهمورددرتاخواهیممیاجازه. استقایلیقینیشناختعدمو) Relativism(گرایی نسبیبه
غریزيطبیعتبهرسیدنوشدنکودكخویش،آرمانیانسانبرايرانهایتوغایتنیچهچراکهببرم،نامخودي به خودو

  . داند می
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پختگىوکمالحالتفهم،وسیلۀبهکهاستحسىادراكهمانمعرفت،سطوحازیکى. است
یا»قلب«استالزمشود،رهنمونحقیقتکاملدیداربهرامابتواندآنکهبراىوباشدکردهپیدا

شهودوشورراهازامورفهمبهاقبالهمچوننیزنیچه). 20تا، الهورى،بی(باشدآنمکمل»فؤاد«
دارد،انسانطبیعیوخودي به خودغرایزبهاشارهتنهانیچهنزددرشهودوشورالبته. دارداعتقاد

خوشینظرالهیاشراقهمانیاروحانیمکاشفاتبهنهودارداعتقاديروحبهنهاوچراکه
بهشهوديبويورنگمواقع،بسیارينیزاوتفکروکند میدفاعشهودنوعیازنیچه. افکند می

هرگزشهوداینواستعرفانی شبهوهنرمندانهشهودصرفًاوينزددرشهودمااگیرد، میخود
ساختنیحقیقت،همانندرازیباییحتیاو. نداردحقیقتنیزو2غیبییامقدسو1واال امربهنظري
کشفقابلعارفانه3مکاشفۀوشهودطیدرحقیقتمانندنیززیباییکهاستمعتقدودانسته

  ).1390،176یانگ،(نیستوحصول
پردةیکنیزوها انسانخودپرداختۀوساختهجزحقیقتکهدهدنشانخواهد مینیچه

بدونو4برهنهانسان- خودزعم به–حقایقباپوشیدهانسانجايبهوي. نیستپوششونازك
  ).15،عربیابن(دهد میارائهجانشینعنوان بهراحقیقتپوشش
»حقیقتهمۀطلب«اندیشۀدرحتیکهنیست،حقیقتبامخالفتنهانهالاقبنیچه،مقابلدر

»دینی تجربۀ«یا 5»وجودي تجربۀ«دقیق،عبارت بهیاتجربیاي گونه بهويمعرفتیمنظومۀدرکهاست
  ).1386،30پور، سعیدي(دهد  معنامی

                                                                                                                                                                      
1.Transcendental
2.Occultation
3.Meditation

گرهفرد،فراروندگیوشدنابرمردبااواندیشۀدرحقیقتانکارواستنیچهنظرموردبرترانسانهمانبرهنه،انساناین.4
سایرکناردرخوردگی گرهاین. گفتنهها آنبهوکردانکارراحقایقبایدشدنبرتربرايکهمعنی بدیناست؛خورده

داردوجودهمانی ایننسبتنیچهیکلاندیشۀوابرمردمیانداردکهآنازنشان–دیدخواهیمادامهدرکه–ها خوردگی گره
داند می»غایت«رابزرگمرداوکهگونه همان. اوستفکريمحصولترین برجستهوترین مرکزيابرمرد،نیزو
نهنهایی،هدفیا»آخرینمقصود«معنايبهغایتالبتهاست،نیچهتفکرغایتنیزابرمردیابزرگمرد،)1381،150نیچه،(

ارادةنیچهفلسفۀدر) Goal(نشانگاهوهدفکهگفتتوان میراستی بهآیا). Teleological(شناسانه ایتغمعنايبه
کم،دستیاابرمردبهرسیدننیچه،نشانگاهوهدفتردید، بی. استمنفیسؤالاینبهپاسخاست؟قدرتبهمعطوف

هدفاینامادانست،نشانگاهوهدفراقدرتوياندیشۀدربتوانشاید. استبزرگوابرمردوارهایی انسانگیريشکل
برايقدرترو ازاین. روند میقدرتپیدرقدرتمندهایی انسانمنزلۀبهکهاستآنانپیشرويوبزرگمردانبراينیز

کاملنساناتکاملبراياقبال،اندیشۀدرخوديتکاملطریقهمین به. قدرتبرايبزرگمرداِننهواستِبزرگمردان
انسانبهرسیدن –وسیلهبه منزلۀیک-   عشقازهدفبلکهباشد،نهاییهدفتواند نمیويفلسفۀدرعشقنیزواست
  .استخویشتنخودِيخداجویانۀپرورشهمانیا)  Teleonomy(مند غایتکامِل

5.Existential Experience
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  1شناسى روش.  8
راخودها مدرن پستنسلهکشدهآنمسببقضابردستکهنیچهاساسیهاي مشخصهاز

هاي روشبا-دینوعقلبادشمنیکناردر -اوکهاستعجیبیضدیتبدانند،ويمدیون
ازدارد،جدیدعلومتجربیهاي روشباکهتقابلیعیندرنیچهاما. داردمدرنعلوموتجربی

وقدرتبهوفمعطکهانسانزندگیدرعملیوحماسیفلسفۀنوعیوگرایی عملازسو آن
  . کند میدفاعباشد،کامروایی

باشناسی هستیوشناسی معرفتشناسی، انسانمقوالتازبیشنیچهتفکرکهازآنجاییالبته
ومنشضدنیزوروشضدخویشتفکردرنیچهنیزواستمخالفمتعارفشناسی روش
سبببهوي. فتگسخناواندیشۀدرروشیازتوان نمیاست،آکادمیک 2وارةسبک

ارثبهنیچهازمدرنیسم پستکهچیزهاییازیکیهمچنین. استنامبردارتفکر،درروشی بی
  .استگریزي روشکم دستیاستیزي روشاست،برده

نیچهعیار تمامحملۀ. استنیچهوامدارمدرن،هاي ارزشمبانیتخریبدرمدرنیسم پست
نامغربیهاي ارزشدشمنترین سرسختعنوان بهويزاتاشدهسببآناسلوبومدرنیتهبه

ایروینگقولبهکهمدرن، پستفلسفۀبرتنهانهمدرنیتهبااش دشمنیکهدشمنیببرند،
استنظمعلیهاو). 1378،192زیباکالم،(استبودهتأثیرگذارجدید،هاي فلسفهکلزایتلینبر،

:گوید میاو. استسامانیونظمتشخص،قالب،فاقدنیزويابرمردکهنیستبیهودهو
وسازماننظم،گونه هیچواستبودهمرجوهرجوآشوبهمیشه،... جهانتمامویژگی«

»...باشیمحذربرمند قانونطبیعتبگوییماینکهاز. نداردوجودآندرداناییوزیباییقالب،
  ).193همان،(

منطقیازبرخوردارومنسجمروشهرگونهبااو. گفتسخنروشازتوان نمینیچهتفکردر
انگاري نیستعاملرامنطقیتفکرنیچهفردید،احمدنگاهاز. استمخالفمند اسلوبوخاص

  :گوید میبارهایندراو. داند می
تفکرکشانندهنهایتباتاانگارانهنیست "منطقکند مینیهلیسمازنیچهکهتعبیراتیاز«

بهرامستوريمنطق،این... کند میتفکرپوشیدنکارکنونی،منطقیتفکرنییع. است"منطقی
ازهایدگرکهنیستجهت بی. استنیهیلیسمازنیچهدیگرتعریفاینواسترساندننهایت

  ).1386،409دیباج،(» ... کند میتعریفنیچه
                                                                                                                                                                      

1.Metodology1387،289جمشیدي،(باشدقواعددارايکهاستمنسجموندم نظامفرآینديبیانگرمتدیاروش.(
2.Stylistic
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درویافترا1یافتهقوامشناسی روشاي گونهتوان میروشنیبهاقبالاندیشۀدرمقابلدر
شهودنوعیودرونیحالوحسبرتنهاکهنیچهشناسی روشرغم علیکهنهاد؛دیدهبرابر
  .داردتأکیدنیزدیگر- تجربهیاعلموعقل-محوردوبرکند، میدفاعغریزيانگیِز شور

بشرروحىزندگىضرورىمراحلازیکىراتجربهواختیاربهتوجهقرآناقبال،نظربه
حقیقتشناختندرراهمهونگردمىیکساناهمیتبابشرىتجربۀهاى میدانهمۀبهوداندمى

الهوري،(داندمىسهیمکند،مىتجلىظاهروباطندرآنعالیمکهنهایىواقعیتو
وا. مطلقگراییباطنیابودگیدروناهلنهواستصرفظاهرگراينهاورو ازاین). 20تا، بی

غفلتموردکهکندمىتلقىاساسىواسالمىامرىراطبیعتتقدیسوعلومتجربىروش
خطرازخالیرااروپاعلمیجنبۀبهگرایشبینانه، خوشنگاهیبااستوگرفتهقرارمسلمین

علمامتدادورو دنباله–اروپاییتمدنوفرهنگخالفبه-رااروپاییعلمچراکهدانست، می
حتیونیستعلممخالفنیچه،برخالفرو ازاین). 12-13الف،1389مطهري،(دید میاسالمی

زندگیخدمتدرراعلمنیچه،البته). 248صابر،(کند میدفاعهمتجربیوآزمایشروشاز
قرارجاودانبازگشتنظریۀوخودمکتباساسرافیزیکتاکوشید میحتیودانست می

بنابراین،)1387،66گادامر،(کندجستجوعلمیدالیلاش نظریهرايبتابوددرصددیعنیدهد؛
.استنبودهبهره بیآنازعلم،بامخالفتوجودبا

همچونکهداندمىتجربهنوعىنیزرادرونىتجربۀبیرونى،تجارببرتأکیدعیندراقبال
تشریحضمناو). 374،ج1370سروش،(داشتمتبوعیتووجودحقدیگر،تجاربهمۀ

مورددارد،واالجایگاهیاوفلسفهدرکهراالهاماهمیتمعرفت،پیشگاهدردینىتجربۀاهمیت
یکدیگرنقیضشهود،واندیشهدیگر،تعبیربهوالهاموفکروي،عقیدة به. دهدمىقراربحث

منزلتومقامازتر نازلحقیقتدرعرفانىتجربۀمنزلتومقامشناختى، روشلحاظازونیستند
را آنتواننمىنیست،مشهودومحسوساینکهدلیلبهواستنبودهبشرىهايآزمایشسایر

مسلّمحقیقتبهتواندمىشهودباانساناقبال،باوردر ).1370،182سعیدى،(کردتلقىاعتباربى
انساناممقبهرسیدنتاخودىتکامل. ببردپىاست،انسانشخصیتاصلىمحورکهخودى
است جامعهوجهانهستى،حقیقتمثلآفاقىوعینىواقعیتبارابطهنوعىبهمنوطکامل،

).99و1375،100سروش،(
واستناظرطبیعتبهکامًالقرآنونداردقرآنبامناسبتىضدتجربىگرایِى عقلاقبال،نزد

).1343،250الهوري،(کندراهنمایىراانسانتواندنمىتنهایىبهاندیشههزارانباعقل
                                                                                                                                                                      
1.Constitutive
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تواننمىآنوسیلۀبهواستنیرنگعقل،راهازجهانحقیقتواقعىشناختاقبال،نگاهدر
همنواییازاوبلکهنیستستیز عقلاقبالنیچه،برخالف). 246همان،(رسید هدفوحقیقتبه

وعقلعناصردارايانایموباشداستوارعقلبربایددیناونگاهدر. گوید میسخندلوعقل
ودانستهروشدررامشاهدهووجدانیادلوعقلتفاوتادامه،در. استزمان همطور بهدل
  ).1372،529جاوید،اقبال(کند  میمعرفییکدیگرمکملراهاآن

  
  1شناسی هستی. 9

برابردراوچراکهرا؛ جدیدآنمعناينهوداردقبولراشناسی هستیکالسیکمعناينهنیچه
نیزوکلیعام،امرباکالسیکمعنايمقابلدرواستمخالفکانتینفسۀ فیشیءباجدیدتعریف

مخالفهستیشناختامکانوشناسی هستیبانیچهکهگفتبایدبنابراین. کند میدشمنیاولی،
مستقل»واقعیتی«زاحاکیکهمتافیزیکیمفهومهرو»خوددرشیء«با2هگلمانندنیزاو. استبوده

نوعهربانیزوباشدملموسومحسوسظواهرپسدرنهفتهذاتیاانسانی،ادراكوتجربهاز
  ). 12ب،1389نیچه،(استمخالف3جوهرگرااندیشۀ
ازوي). 124کوفمان،(است»آرمانی«و»برتردغلکارِي«یکنفسه فیخودنیچه،نگاهدر

تجربه«و»ذاتیواقعیت«یا،»محسوسجهان«و»حقیقیجهان«میانبخواهدکهتالشیهرگونه
بیزاربگذارد،یکدیگرمقابلراعینوذهنطریق بدینواقع دروبنهدتقابل»بشريواقعیتو

قادرراانسانودانستهمفیدزندگیمهاربرايتنهاراذهنومعرفتکارکردنیچه). همان(است
یاهستیشناختدانشبهاوبنابراین). 1387،12گادامر،(نددا نمی 5و شدن 4هستیشناختبه

هستینیروهايبامقابلهبراينیروییعقل،کهاستمعتقدحتیوي. نداردباورشناسی هستی
                                                                                                                                                                      

1.Ontologyآگاهیبدانذهنطریقبهانسانکهاستکیهانوطبیعتچونذهن،ازخارججهانهستی،ازمقصود
 Ontologyاصطالحشناسی، ریشهاظلحاز .شود مینیزشناسی کیهانشاملشناسی هستیبنابراین،)79رشد،ابن(یابد می

  :شود میاستنباطمعناتعبیرودواصطالحایناز. استشناسی هستییاوجودعلمهمان
اصطالحبهیامعقولذواتبهعلمشناسی هستیازپدیدارشناسی،مقابلدرشناسی هستیقراردادنبافیلسوفانازبرخی.1

  ).1378،3فولکیه،(پدیدارهایاظواهرشناختنهنندک میمرادنفسهفیشیءیاNomenبهکانت
عاموکلینحوبه  وجود بهعلمبلکهنیست،جزئیموجودهايعلموشناختشناسی، هستیکالسیکومتعارفمعنی.2

نآازوجودعلِمیاعمومیمابعدالطبیعۀاصطالحکهاینجاستاز. شود مییافتموجوداتتمامدرکهوجوديیعنیاست؛
را آنشناسی هستییااولیفلسفۀتعریفدرنیزارسطو. آید میمیانبهاستذاتیصفاتدارايواستوجودکهجهت
).3و4همان،(داند میآنذاتیصفاتفهمو) هوهوحیثمن(استوجودکهجهتآنازوجودمطالعۀدانش

2.G.W.Hegel
3.Substantivist
4.etre
5.devenir
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خویشنظرمطمحوتوشیحموردراشناسی هستیمعنايدوهراقبالسو آناز ).14همان،(است
  .دهد میقرار

شرایطازبیشکهداردوجودناگسستنیاي رابطهاجتماعی- سیاسیشۀاندیوشناسی هستیمیان
 - سیاسینظامگفتتوان میکهحديبهاست؛مؤثراواجتماعیرفتاربرانسانزندگیبیرونی

همۀ). 1384،292فر،طباطبایی(استآناننگاهنوعبرفرعوجامعهبینی جهانطرززاییدةاجتماعی
یککههایی هدفاند؛ بینی جهاننوعیبرمتکیاجتماعیهاي فلسفهواتبمکوها آیینوها دین

وبایدوتعیینکههایی روشوراهوکند میدعوتهاآنتعقیببهودارد میعرضهمکتب
. استداشتهعرضهکهاستبینی جهانالزموضرورينتایجمنزلۀبههمهکند، میانشاءکهنبایدهایی

: کنند میتقسیمعملیحکمتونظريحکمتبهراحکمتاسالمی،ايحکمروي همیناز
است،زندگیمشیخطعملیحکمتوهستکه چنان آناست،هستیدریافتنظريحکمت

). 2:75ج1378مطهري،(است ها هستچنانآنمنطقینتیجۀبایدها،چنیناین. باشدبایدکه چنانآن
ورهبريهستی،مبدأدربارهاقبالونیچهاندیشۀدرشناسی هستیخصوصدراصلیهاي پرسش
  .پردازیم میهاآنتبیینبهذیلدر. استمقصدومعادوالهیهدایت

اساسبرکهاسالمجهاندرصوفیانهروشکهاستآنبرخویششناسی هستیدراقبال
بهراانسانواستدادهقرارانکارموردراخودىحقیقتاست،شدهگذارىپایه1»وجودوحدت«

 3اثباتی- خوددررابشراخالقیودینیآرماناوانکاري،خوداینبرابردر. کشاند می2انکاريخود
زیادىعدةوجود،وحدتاونظراز ).183صابر،(انسان فردترشدنهرچهبراستمبتنیکهبیند می
). 98ـ1370،99سعیدي،(ست  ادادهسوقزندگىوفعالیتازانزجارونفرتطرفبهرامسلمیناز

قبولراتجربهمحدودمرکزنهمکتباینچراکهبود،مخالفریشهازوجودوحدتمکتبباوي
وحدتمکتبباضدیتاندیشۀ ).181صابر،(آورد میحساب بهعینیواقعیتیراجهاننهودارد

عمیقًانیزنیچه.4استگرا مابعدالطبیعهمتفکريويکهاستدرحالیاقبالمعرفتیمنظومۀدروجود
کند  میدفاع )هستی(آفاقیوانفسیجهانکلدرتکثرازومخالفوجودوحدتفلسفۀبا
اندیشۀدرشناسی هستیوهستیمرکزترین بنیاديمثابۀبهقدرتبهمعطوفارادة).193زیباکالم،(

  ).49دلوز،(شود مییاننماوحدتضدیاگرا کثرتنیزومتحركعنصريچونانهموارهنیچه
                                                                                                                                                                      
1.Pantheism
2.Self - negation
3.Self - affirmation

اقبالهاي دیدگاهازبیشتراطالعبراي. نداردوجودتناقضیهیچگرابودن مابعدالطبیعهووجودوحدتمکتبباضدیتمیانالبته.4
  .1388حکمت،: تهران،ماکانبقاییمحمد: ترجمه،اقبالدیدگاهازالطبیعه مابعد،عشرتانور،:بهك.مابعدالطبیعه،نبابدر
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آنچهیعنىملموس،وذاتىاموربرراخویشنگاهاسالمىاندیشۀکهکندمىتأکیداقبال
معنىبداناینوشودآغازذاتیاتازبایدتحقیقىهرلذا. استدوختهاست،حدودبهمحدود

درنیچهمشابهنیزاوترتیب بدین). 62کافی،(استماهیتیااندیشهبرمقدموجود،کهاست
است،قایلاموربرايذاتیاتبهکهاقبالبرابردراما. گیرد میقراروجودگرافیلسوفانزمرة
تحلیلاصلیهاي سرچشمهازسببهمینبهکهجاییتاکند میتهیذاتازراامورنیچه

  2.ستازدا ذاتنیزگفتمانتحلیلچراکهشود؛ میزدا ذاتاي، فلسفهعنوان به1گفتمان
نظرخویش،شناسی هستیدروورزد میاجتنابخاستگاهمتافیزیکیجستجويازحتینیچه
جاییتاافتد میمتافیزیکدامانبهگاهنیزخودگرچه ).373کهون،(نداردمتافیزیکبهخوشی

متافیزیک،ازحلقهآخرینمثابۀبهرانیچهومتافیزیکآور پیامرانیچهزرتشت،هایدگرکه
  ).1374،269احمدي،؛151کوفمان،(داند  میمتافیزیکضدمتافیزیسینی

دروکند میمخالفتمعرفتیوحدتو 3گرایی کلباخویشاندازگرایی چشمبحثدراو
). 193زیباکالم،(کند میدفاعهستیوامورهمۀبودن تصادفیازخدامفهوموتوحیدباخوددشمنی

عیندراقبالچراکهرود، میفراتراقبالازوجودوحدتفهوممبادشمنیدراوترتیببدین
گشتهمستقر»اهللا«نامبهناظمیتوسطکههستیبرحاکمنظمبهوجودوحدتفلسفۀبامخالفت

واستبودهاسالمجهاندرمتحدنظمیومسلمانجهانوحدتاندیشۀدرحتیوداردایماناست
وحدتفلسفۀبااومخالفتاصلیدالیلازواقع در. دانستمیوحدتدارايکلیکراجامعه

وحدتفلسفۀایناینکهواستسیاسیـاجتماعیواقعیاتبهتوجهازفلسفهاینپرهیزوجود،
وتفرددچارراها انسانوسلبرااجتماعیوسیاسیوحدتدارد،کهنامیبرخالفوجودي

  ).1370،107سعیدي،(کند میمسئولیتیبی
برايخوديواست»هستیحقیقت«بهاتصالشدن، کاملانسانراهکهشود میبرآناقبال

خداضداوالًخودشناسی هستیدرنیچه). 99و1375،100سروش،(استمحتاجخدابهتکامل
جانشینراقدرتبهمعطوفارادةوابرمردخداجايبهثانیًاواست4خداییبیبهقایلو

برخالفویابد میشناسانه هستیمعناییآن،بهمعطوفارادةوقدرتنیچه،نزددر. کند می
                                                                                                                                                                      
1.Discourse Analysis

هایدگر،نیچه،آستین،کارنپ،وینگنشتاین،ازجملهرامدرن پستومدرنفالسفهازاي گستردهطیفگفتمان،تحلیل.2
وقدندرهمگیکهشود میشامل... وباختینسوسور،مانندساختارگرایانیوشناسان زبانوسو یکازلوتارودریدافوکو،

  ).1362،24کاپلستون،(القولند متفق) امورانگاري ذات(ماوراءالطبیعهنفی
3.Holism
4. Atheism
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راقدرتنیچهنهد، میخودشناسی هستیوهستیاساسراالهیعشقباالخصوعشقکهاقبال
  .سازد میمطرحخویششناسی هستیاصلیادعاينیزوحاضرجاهمههستیمثابۀبه

 )1378،483احمدي،(استنیچهدربدبینانهشناسی ستیهمؤید) Nihilo(هیچازنیچهدفاع
نیچهشناسی هستی. داردآنبهامیدازسرشارنگاهیهستی،بهقرآنینگاهیبااقبالکه درحالی

امیدخود،زعمبهوي. استالهیواصیلمعنايازفارغشناسی هستیاي گونهخدا،غیابدر
استگرفتهاستهزاءبهاند داشتهجهانووجوددنیناگشوعقدةحلدرمکررسعیکهراکسانی

  ).154کوفمان،(
. خواند میهستیازتصویرتنهاو»مانزددرهستیشکلترین شدهشناخته«رازندگینیچه،

واثربخشیدنکردن،اراده،)کشیدننفس(زندگیمفهومتعمیمعنوان به«فقطهستیوي،نظردر
استقدرتبهمعطوفارادةهستیذات1کُنهآنکهوجودباحتیآید، میحساب بهشدن

  ).69و1388،107هایدگر،(
  

  2شناسی انسان. 10
اقبالونیچهشناسانۀ انساننگاهفهمصدددرفلسفیوفرهنگینگاهیباحاضر،پژوهشدر
- استفرهنگجنسازنیزفلسفهکه–هاآنفلسفیواجتماعیفرهنگی،نگاهاینکهایم؛ برآمده

انسانبهفرهنگیمنظرگاهچهازدوآنبهتر،عبارتبهیااستسنخیچهازوچگونهانسان،به
اند؟ نگریسته می

عشق،حتیدیدخواهیمسومفصلدرکه چنانوداند میزیستیموجوديراانساننیچه
بیولوژیکیوجهانسانبهکامالًودانستهانسانتنوتنانگیحاصلراانسانوجوهسایروتفکر

اندامتوضیحصدددرخویشزیستینگاهایندرحتینیچهاین،وجود بااما. دهد میزیستانهو
واجتماعیفرهنگی،بعدازراانسانخواهد بلکه، مینیستانسانزیستیوفیزیکیاعضايو

وتنلحاصکهروح،حاصلنهانسان، اندیشهوفلسفهفرهنگ،کهبگویدوکندشرحفلسفی
نهورود میانسانسراغبه»فرهنگفیلسوف«ومتخصصیکهمچوناوبنابراین. استجسم
.دادقرارزیستی -طبیعیشناسانانسانزمرةدررااوبتوانتاشناسزیستیاپزشکیکمانند

                                                                                                                                                                      
1.Innerste

2.Anthropologyعددودرانسانمطالعۀعلمشناسی، انسانیاطبیعیشناسی انسانازسویکدر. استفرهنگیوطبیعیب
مطالعهموردفرهنگیموجودیکمثابۀبهراانسانکهاست،میانبهسخنگیفرهنشناسیانسانازدیگر،سوییازوزیستی

شناسی انسانشقدوبهشناسی انسانتقسیمهمگان،واستیافتهتعمیمجهانکلبهاکنونبندي، تقسیماین. دهد میقرار
).1388،20فکوهی،(اند پذیرفتهرااجتماعییافرهنگیشناسی انسانوزیستی  یاطبیعی
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تحلیلشایداستاعتناییقابلاجتماعیوسیاسیفلسفۀهراساسانسان،مفهومکهازآنجایی
ودركبرايمناسبآغازياقبال،ونیچهسیاسیاندیشۀدرانسانوجودازوجوهیفهومم

  .باشداسالمشاعر- فیلسوفآنوغربشاعر-فیلسوفآنسیاسیاندیشۀتفارقتوضیح
واستداشتهوجودتاریخهمۀدروجهانهمۀدرکهاستقامتی راستموجودهمانانسان

موجود،همیناما. دانند میتعریفازنیازبیوبدیهیامريچونانرا آنبسیاريرو، ازاینودارد
ومسائلازبسیاريبابگیرد، میقرارفلسفیوعلمیارزیابیمعرضدراینکهمحضبه

کهدهد مینشاناندیشهتاریخ. نیستآسانهرگزهاآنبهپاسخکهکند میبازراها پرسش
برداشتهگامآنعکسجهتدربشناساند،را»ناشناخته«انساننکهآازبیشفلسفهوعلمتوسعۀ

).337-1389،338فیرحی،(استکرده»ناآشناتر«بیشترچههررا»آشنا«و
هاي پدیدهدیگرهمانندحداقلانسان،ماهیتآشکارسازيبهقادرانسانی،علوم1نشانگرهاي

براوحقوقوانسانبابدراندیشگینظامهربنیادکهحالدرعینسان، بدین. نیستهستی
استمبتنیمفاهیمیمجموعهبرصرفًااوشناساییبرايتالشهرگونهاست،استوارانسانشناخت

کند میاتکاءمتعین–معینداناییهاي نظامهاي»ارزش«برباشد،»توضیح«قابلآنکهازبیشکه
بهمیلرغمبهانسان،از»مفهوم«هردردیگر،تعبیربه. شود میجاريوتغذیهها ارزشهمانازو

مشخصتمدنی- فرهنگیهاي ارزشتزریقازنوعیومعنانفوذنوعیبهشمولی، جهانوتعمیم
.سازد میعیانراتمدنآن»مطلوبانسان«هندسیمختصاتکهاستنهفته

انسانشناختمروقلعنوان بهاستالزمکهاستکلیمحورسهدارايشناسی انسانموضوع
وشناختمعرفتصورت،اینغیردر. گیردقرارتوجهموردبحثتصوريمباديعنوان به

  :اندازعبارتکلیمحورسهآن. استناقصگیردانجامنحويهربهانسان
چیست؟انسانهویتوحقیقتیعنیشناسی؛هویت .الف
آفرینشدرانساناهجایگکهاصلاینشناختومعرفتیعنیشناسی؛ جایگاه. ب

  کجاست؟
چگونهآفرینشوانسانمیانتعاملکهمعنااینبههستی؛باانسانتعاملشناخت. ج

  ).1384،38جوادي،(است؟ 
تافتههستی،درانسانکهحیثاینازاست؛روشنبسیارگانهسهمحوريعناصردلیل
کند،تأمینجداگانهوباشدکردهخلقجدارااوخداوندکهنیستکیهانینظامازايجدابافته

ضلعوانسانآندیگرضلعجهان،آن،ضلعیککهاستمثلثیگانۀسهاضالعازیکیبلکه
                                                                                                                                                                      
1.Denotative
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یاجهانحوزةازبیرونراکاريانسانکهنیستگونه این. استانسانوجهانترابطآن،سوم
  :گذاردمیاثرعالمدراوهستیذراتهمهبلکهدهد،انجامعالمازمنقطع
»لَوَلأَنَّونُوْاالْقُرَىأَهاتَّقَواْآمنَاوهِملَفَتَحلَیعرَکَاتَّنبماءّمضِ الساألَراگرو) 96/اعراف(و
برایشانزمینوآسمانازبرکاتیقطعًابودند،گراییدهتقوابهوآوردهایمانشهرهامردم

  .»گشودیممی
چوناستشناسیجهانشناختی، انسانالزمۀپس. گذاردمیاثرانساندرنیزعالمکه چنان

ومعرفتشناسی، انسانالزمۀاست،انسانوجهان-خدامثلثگانهسهاضالعازیکیانسان
ازنوعاین. استانسانانسانیتشناختنیزوانسانوجهانپیوندوجهانخداوند،بهآگاهی
استآنانسانیحق. رساندمیانسانحقوقشناختازمطمئنريمسیوطریقبهرافردمعرفت

شاکلۀباهموانساندرونساختاروهویتباهمیعنیباشدهمسانوهماهنگمثلث،اینباکه
درانساناگرپس. باشدهماهنگجهانوانسانترابطوهستینظامباهمواوظاهريوبیرونی
مطرحابعادشهمهدراوحقوقکندمیزندگینظامایندرونردوداشتهقرارمثلثایندرون
اوالً،کهکردتوجهبایدیعنیشودتنسیقوتنظیممزبورمثلثبهتوجهبابایداوحقوقاست؛

ساختاردرثانیاً،. باشدمطابقآنباانسانطبیعیحقوقتااستحقهستی،نظامدرچیزيچه
انسانحقوقتااستحقچیزيچهآدم،وعالممیانپیونددر،ثالثًا. استحقچیزيچهانسان

  .استانسانحقوقشناختدرکلیاصلیکاین. شودآوا همآنبا
داشتهفراوانیهاي راهتواندمییافتهنظاممثلثاینفضايدرانسانشناختاینکهدیگرنکتۀ

تصادفیموجوديانساناگر. استسانگر انآفرینشرهنمودبهتامعنایتآن،راهبهترین. باشد
اظهارنظرخودششناختدرتوانستمیرویید،میخودخوديبههرزهاي علفهمانندکهبودمی
توانستمیآنمانندوجمعیعقلوانسانیجامعۀبود،اوخودانسانفاعلیعلتاگریاکند،تام

شناخت،جمعییافرديخردباراخودکهزمانیوکندپیداکاملشناختومعرفتاوبهنسبت
کهکردثابتنقلیوعقلیبرهاناگراما. سازدمشخصراخودتکالیفوحقوقتوانستمی

وابستهبالذاتغنیوخداوندبهبقائًاوحدوثًابلکهخود،بهوابستهنهواستتصادفینهانسان
درکهاستاصلیکاین. ردبگیکمکاوراهنماییازخویششناختدراستناچاراست،

صورت،اینغیردر. دادقرارتوجهموردراآفریدگارتعلیمباید،آفریدهعنوان بهانسانشناخت
نیزانسانحقوقشناختآن،دنبالبهوشودمیکشیدهگمراهیوانحرافبهشناسیانسانفرایند

سهدرحاضربحثمزبور،طالبمبهتوجهبا). 1384،38جوادي،(شدخواهدروروبهمشکلبا
  .استپرداختهبحثواکاويبهشناسی انسانموضوعدرذکرشدهکلیمحور
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  شناسیهویت. الف
انسانیسرشت) 1

احمقانهامريوگرفتهسخرهبهراسعادتبهاوگشتننایلانسان،بهخودبدبینیادامۀدرنیچه،
خوشبختیتشنۀآدمی«کهرااندیشهاینپوچیوي،آثارکهبودمدعیاو). 192زیباکالم،(داند می

وي،نظرازوداند میمحالراسعادتبهدستیابیامکاننیچه،). 125کوفمان،(دهند مینشان»است
  ).70اشترواس،(استمغاكوپوچیرنج،بلکهنیستسعادتوجود،اساسیتجربۀ

ازراها آنوبردهرشکجانوراندلیرترینوترین وحشیفضایلبهانسانکهگوید مینیچه
درترسکهگوید میجاییدروي). 1370،325نیچه،(استشدهانسانسان بدینوربودهآنان

). 325همان،(داند میانسانتاریختمامیاصلرادلیريواستشجاعتبراصلواستثناءانسان،
دالاینکهکند میمعرفیانسانرداصلیوبنیادياحساسیراترسدیگر،جاییدرسو آنازاما
  ).324همان،(استواحدکتابیکدرحتینیچهاندیشۀبودنمتناقضبر

تاریکسردابیوحقیرموجوديراانسانفروید،. استفرویدنگاهمشابۀانسانبهنیچهنگاه
محکومارانسانبدبینانهلحنیبااو. استخروشوجوشدرتعارضیهموارهاودرکهداند می
زیرانسانوي،نظرگاهدر). 75شولتز،(کند میتوصیفخوددرونینیروهايباکشاکشبه

چراکهیابد، میفرویدباعمدهتفاوتنیچهنگاهالبته). 76همان،(خردنهاستغرایزسلطۀ
  ).1381،59الیور،والرنس(استلذتکسبرفتارهاهمۀهدفداشتاعتقادفروید
تعبیراشراقی،شناسی انسان. آوردمیانبهسخن»اشراقیشناسی انسان«ازبایداقبالمورددر
گرایی ارادهفردیت،شناسی، انساننوعاینمنظراز. داند می 1گرایی تقلیلدچارراانسانازمدرن

ارادةتملک،بهمیلچیزها،برغلبه) استگرا ارادهوفردمحوردیدخواهیمکه چناننیزنیچه(
). 1385،85منوچهري،(اند دادهتقلیلاوازخاصیابعادبهراانسان... وقدرتبهوفمعط

رهاییمتضمنکهداند میمقامیبهدستیابیدرراانسانوجوديمعناياشراقیشناسی انسان
  ).همان(کند میترسیمیابی کمالوپذیري تعالیپذیري، تحولدرراانسانتعبیر،این. اوست
  

عملازانسانزةانگی) 2
2امیالیاها خواهشباتوان میرابحثنیچه،نگاهدرفعلانجامازانسانانگیزهمقولۀتحلیلدر

انسان«کهبوددادهقرار1شوپنهاورفرضاینبرراخودشناسی روانوفلسفیمباحثاو. کردآغاز
                                                                                                                                                                      
1.Reductionism
2.Desire
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وکانتبرخالف).191زیباکالم،(» .کند میحرکتخودارادةمبنايبرکهاستموجودي
ارتباطیلذتیامیلوزیباامرمیاننیچهدانند، میمیلوخواستازفارغرازیباامرکه،شوپنهاور

درنیچه). 170و172یانگ،(انگیزاند برمیرامیلوخواستزیباییاو،عقیدةبه. بیند میعمیق
سبب»زیبایی«گوید میکهراند میپیشبدانجاتاآنمحوریتبرتأکیدولذتستایش

  ).173همان،(  شود می»مثلتولیدغریزة«برانگیختن
دراست،قدرتبهمعطوفارادةعملیوفعلهرپسدرفروخفتهانگیزةنیچه،نزددر
درعملانگیزةاو. استانسانالهیفطرتاساسدرانساندرعملانگیزةاقبال،نزددرکه حالی
خودِيوفردِخوديپیونددهندةدوستی،نوعوعشق. داند میدوستینوعوعشقراکاملانسان

  .شدخواهدکاملهاي انساندستبهکاملاي جامعهوجودآمدن بهسببواستجامعه
  

  شناسی جایگاه. ب
دارايعالمهاآندرکه- سنتیهاي دیدگاههمۀوانسانخالفتمقاممقابلدرپرومتهمفهوم

اي گونهفقطنهایتدرمحوري، جهان–انسانکه طوري بهشود میرحطمطلقمرکزیک
نگاهیباوتقابلیرویکردیکدرهابز،خودسلفهمانندنیچه. گیرد قرارمی- استخدامحوري

دروانسانازاي پرومتهدركاین). 1389،45هابز،(بیند  می2اي پرومتهوضعیدرراانسانوي،شبیه
راتأثیرترین بزرگنیزعملیجهتازبلکهنظري،جهتازفقطنهآنازمشتقگرایی انسانآنپی
برايراطبیعتحقوقهموخداحقوقهماي، پرومتهانسانمعنا،یکبه. استداشتهطبیعتنظمبر

رسد؛ میاوجبهابرمردقالبدرنیچهاي پرومتهانسان). 1389،237نصر،(کردتصرفخویش
وشادخواريمانعتواند نمیچیزهیچوشود میصاحبیکجاراطبیعتوخداحقوقکهابرمردي

اي پرومتهراخویشغرور،سرازکهنوین،انساناین). 1381،71رضوي،(شودويطلبی قدرت
قیدازیاطبیعی،نظمقیدازهموالهیاتینظمقیدازکهدید میمستقلعاملیراخودخواند،

واستچیزهمهبرحاکمنیچه،ابرمرد. استآزادطبیعتحاکمیتقیدازهموتکلیفحاکمیت
انسانمفهومامتداددرنیچهابرمردنظریۀکهگفتتوان میبنابراین. نیستحاکمآنبرچیزهیچ

آتشوار پرومتئوسکهنوین،انساناین. )239میرسپاسی،(شود میفهمقابلوتأسیساي پرومته
آنبرمصممبوده،گسستهالهیاصولهمۀازشناختآنپیوندوربودهآسمانزاراعالمشناخت

النوع ربهمانسان، بدین. سازدخویشمسخرراطبیعتعالمهمودیگرهاي انسانهمکهشد
                                                                                                                                                     
1.Artthur Schopenhauer

2.Prometheus ،145هابز،(دادانسانبهودزدیدآسمانازراآتشکهپاپتوسفرزندتایتانیونان،اساطیردر.(  
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تعبیرمقابلدراي پرومتهانسان. شدمتولدشود، میتعبیراي پرومتهانسانبهآنازکهمتجدد،انسان
واومانیسمبانیچهمخالفتوجودبا). 1389،232نصر،(استانسانخدابودنخلیفۀمقام

خدانهانسان فرایککهحالیعیندرنیچهابرمردنظریۀکهاستشدهگفتهدرستی به  سوبژکتیویسم
ی،انسانفردبرايوبودهغربیسوبژکتیویسماعتاليوامتدادحقیقتدرکند، میمطرحراانساننهو

ازغیرواقع درابرمردکهسان آنکند، میطلبوچراچونبیحاکمیتیوآزاديهمتایی، بیفردیت،
موجودهاي انسانهمینفیزیولوژيباوجنسازنهایتًاهستند،نیچهانتقادموردکهموجودهاي انسان

دیدگاهبرابررد). 69اشتراوس،(اروپاست تاریخدرنهفتهدیونیسوسیفرهنگازمنبعثنیزو
برجانشینیهمینفضلبهواستزمینرويبرخداوندجانشینانساناسالم،درنیچه،اي پرومته

کهداردجامعوجودياقبال،تعبیربهکریمقرآننگاهازانسان. داردقیمومتنوعیدیگرمخلوقات
رقمهستیدرراانسانوااليجایگاهالهی،خالفتهمینواستکردهخالفتمقامسزاواررااو

مالئکهمسجودو) 30/بقره(خودجانشیناست،زمیندراوعنصريوجودکهراانسانخدا .زند می
). 1358،27سعیدي،(داند میجهانروحاهللا، خلیفهعنوان بهرافرداو).34/بقره(».استدادهقرار
»خودي«تربیتمرحلۀآخرینوگوید یمسخنکاملانسانبهرسیدنبرايگانه سهمراحلیازاقبال

).64- 1386،76پور، سعیدي(داند میبودنخداخلیفۀمقامبهرسیدنهمانیاالهینیابترا
  
هستیباانسانتعاملشناخت: ج

  حقمنشأ
پیداارتباطهستینظامبااوتعاملوانسانحقوقباکهشناسی انساندرمهممباحثازیکی

اختیارونیچه،آزاديازجملهغرب،اندیشمندانغالبنگاهازحقمنشأ. استحقمنشأبحثکند، می
مبانیبامزبوردیدگاهاقبال،باوربهکهاستدرحالیاین). 170و172یانگ،(استفرديامیالازناشی
انسان،یعنیاستآنبهملحوقوفراطبیعتبهمسبوقانسان،حقیقتزیرانداردسازگارياسالم
گردد برمیخاكبهنهواستخاكازنهکهداردمجرديواصیلروحمادي،وبدنیجنبۀازتهگذش

  .)40و1389،41بقایی،(اوست تکاملیهویتسازندةاوحقوقواحکاماخالق،عقاید،همۀو
  

  دیندیگر؛هاي انسانباوخداباانسانرابطۀ. 11
تنظیمخودباوآفرینشجهانوطبیعتباراانانسچهارگانۀروابطدین،مقولۀکهازآنجایی

نظامبااوتعاملوانسانشناختدربدانپرداختنوصف،اینبالذا،)1384،32جوادي،(کند  می
  .رساند میمددسو،دیگرازاندیشمندهرشناسی انسانمبانیشناختبهوسویکازآفرینش
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اقبال،)1381،27نیچه،(است 1دسیقآیینهرگونهنیزودینضدکهنیچهبرخالف
معاصرانسانتأمینبرايآنهاي ظرفیتبهوداشتهاهتمامداري دینودینبهراسخاي گونه به

آمدهچهبرايوکجاازواستکداممقصدومبدأبداندبایدانسانوي،نگاهاز. داردباور
تمرکزرا»من«نیروهايوآوردهباربهادراکیارزشانسانبرايدینوي،اعتقادبه. است

منفیوگرا واپسنهرادیننیچه،برخالفاقبال. دهد میاوبهاي تازهشخصیتنیزوبخشد می
  ).290- 1379،292الهوري،(کند میمعرفیانسانتازگیموجبوبخشحیاتکه

  
  نتیجه
نیزخودرو ازاینوبودشناسی معرفت ضدنیچهشناسی، معرفتمؤلفۀدرشدمالحظهکهچنان آن

شناسی معرفتنوعیاقبال،اندیشۀدرسو آناز. گنجید نمیخصوصی بهمعرفتِیچارچوبدر
دل،وعقلزمانهمارزشبهقایلخویشمعرفتیسپهردراقبال. داشتوجودمند منظومهویافته قوام
وشهوديتبیینازتنهاکهنیچهبلمقادر. بودفؤادیادل) زمانینه(رتبیتقدموبرتريبامنتها

درهاآناشتراكتنها. بودور بهرهنیزعلمیوعقلیتببینازاقبالگرفت، میبهرهتاریخی
کهداشتاعتقادبشريمعرفتبراياصلیمنبعسهبهاقبال. استوحیانیتبیینازدوهررویگردانی

تجربیمطالعۀوعقلکناردراو. شود میدینیایدرونیتجربۀوتاریخعلمی،تجربۀیاطبیعتشامل
کهوحیاي گونهمثابۀبه- دینییادرونیتجربۀنامبهرادیگريمنبعتاریخی،هاي نگرشوطبیعت
محسوبوحینوعیاقبال،نگاهازدینیتجربۀآنکهوجودبا. کند میمطرح  - نیستانسانخاص

بهشدهنازلآسمانِیوحی- نیچههمانند- اوشناسی معرفتواندیشهدرشناختمنابعدرشود، می
  .نداردجایگاهیپیامبران،

اي گونهتوان میروشنیبهاقبالاندیشۀدراست،نامبردارستیزي روشبهکهنیچهمقابلدر
برتنهاکهنیچهشناسی روشرغم علیکهنهاد؛دیدهبرابردرویافترایافته قوامشناسی روش
وعقل- محوردوبرکند، میدفاعمحور غریزهوانگیز شورشهودنوعیودرونیحالوحس
دوازبیشتربسیاقبالونیچهتقابلشناسی، هستیبعددر.داردتأکیدنیزدیگر-تجربهیاعلم

وآخرتیادیگرجهانضدمتافیزیک،ضدذات، ضدنیچه،شناسی هستی. استگفته پیشمورد
ومتافیزیکیگرا، آخرتگرا، ذاتشناسی هستیبارابنیادینتقابلیاینوخداست ضدیتدرنها

باآناندشمنیهمانادو،آنشناسی هستیجدياشتراكتنها. کشد میرخبهاقبالخدامحور
  .استوجودوحدتمفهوم

                                                                                                                                                                      
1.Sacrament
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ورسیدهخوداوجبهاقبالونیچهتقابلباشد،شناسی انسانکهبعدترین مهموآخریندر
انسانازاقبالاللهی خلیفهبرداشت. یابد میتري زمینیوتر انضمامیتر، عینینمودحال،درعین

دیدهمقابلدر-شود میمتبلورابرمرددرکه-نیچهخدایی خویشووار پرومئتوسنگاهبرابردر
  .گیرد میقرار
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، سیاسیهاياندیشهشناختشناسی روشاندیشه،رِخ،)1385(محمدحسین، جمشیدي،- 
.معرفتکلبۀ: تهران،1جلد

،)سیاسیاندیشۀبرتأکیدبا(تبیینشناسی روشومبانی، )1389(محمدحسین، جمشیدي،- 
  ).ع(صادقامامدانشگاه: تهران
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.اسرا: قم،قرآندرانسانحقیقیحیات،)1384(عبداهللا، آملی،جوادي- 
دهقان،عبدالقادرترجمه،اقبالیشهاندهاي شگفتی،)1377(، علیسیدابولحسنندوي،حسنی- 
).جاماحمد(االسالم شیخ: تهران
  .قطره:  تهرانپور،همایونپرویزترجمه،نیچه،)1382(، ژیلدلوز،- 
  . علم: تهران،)فردیديمفردات(فردیدسیداحمدعقایدوآراء،)1386(موسی، دیباج،- 
.جهاننقش: تهران،اََبرانسانطلوع،)1381(مسعود، رضوي،- 
.سمت: تهران،غربدرفلسفیاندیشهسیر، 1378(فاطمه، زیباکالم،- 
.صراطفرهنگیمؤسسۀ: تهران،صنعتفرّج،)1370(سروش، عبدالکریم، - 
،الهورياقبالمحمدموالنادینیمعرفتمنظومۀدرنیایش، )1386(امیرعباس، پور،سعیدي- 
  .آشیان: تهران
بهاقبال،یادنامه: در،»اقبالسیاسینظریاتوفلسفهوگیزند«، )1358(، سعیدي، سیدغالمرضا- 

  .الهور- ایرانفرهنگخانۀ: الهوراقبال،بهاءالدین: کوشش
سیدهاديمقدمه،وکوششبه،الهورياقبالهاي اندیشه،)1370(غالمرضا، سعیدي،- 

.اسالمیفرهنگنشردفتر: تهرانخسروشاهی،
: تهرانهمکاران،وکریمییوسفترجمه،شخصیتهاي نظریه،)1386(دوان، شولتز،- 

  .ارسباران
.یادآوران: تهرانبقایی،محمد، ترجمهاقبالویرکگاردکی، )1388(غالم،صابر،- 
اکبرعلی،12جلد،مسلمانمتفکرانسیاسیاندیشۀ،)1390(همکاران، واکبر علیعلیخانی،- 

  .اعیاجتموفرهنگیمطالعاتپژوهشکده: تهرانعلیخانی،
: تهرانفیروزآبادي،سعیدوعبدالهیعلی: ترجمه،نیچهفردریش،)1390(ایفو، فرنتسل،- 

  .هرمس
.نی: تهران. شناسی انسانهاي اندیشهتاریخ). 1388.(ناصرفکوهی،- 
نشرمرکز: تهرانمهدوي،یحییترجمه،)وجودبحث(شناسی هستی،)1378(پل، فولکیه،- 

.دانشگاهی
  .نورخداد: تهران،مدرنعصردردولتودین، )1389(داود، فیرحی،- 
علمی: تهراناعلم،الدین جاللامیرترجمه،5جلد،فلسفهتاریخ،)1382(فردریک، کاپلستون،- 

.فرهنگیو
.چشمه: تهرانمهر، رادفرالدینترجمه،2، جلدبوبروهایدگرنیچه،،)1388(والتر، کوفمان،- 
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: تهرانفوالدوند،حامدترجمه،نیچهوفرانکفورتتبمک،)1387(گئورگ، هانسگادامر،- 
.نیوشامهر

محمدجعفرترجمه،پژوهشونظریه: شخصیت،)1381(جان، بی،الیورپروین؛. االرنس،- 
.آییژ: تهرانکدیور،پروینوجوادي

چاپ: تهرانآرام،احمدترجمه،اسالمدردینیفکراحیاي،)تابی(اقبال، الهوري، محمد- 
.افستسهامیتشرک

ماکان،بقاییمحمدترجمه،اسالمدردینیاندیشهبازسازي،)1379(اقبال، محمدالهوري،- 
.فردوس:  تهران
.صدرا: تهراناسالمی،تفکراحیاي،)1389(مرتضی، مطهري،- 
.صدرا: تهران،آثارمجموعه، )1378(مرتضی، مطهري،- 
.نوطرح: تهران،انیایرمدرنیتۀدرتأملی،)1384(علی، میرسپاسی،- 
  .اساطیر: تهران،پاکستانگوي پارسیشاعرالهوري،اقبال، )1389(مجتبی، مینوي،- 
  .نی: تهرانرحمتی،انشاءاهللاترجمه،طبیعتنظمودین،)1389(سیدحسین، نصر،- 
: تهران،معاصرشناسی دیندرهادیدگاهبررسیدین،ازبشرانتظار،)1383(عبداهللا، نصري،- 

.معاصراندیشهودانشفرهنگیسهمؤس
  .نی:  تهرانبشیریه،حسینترجمه،لویاتان،)1389(توماس، هابز،- 
.آگه: تهرانقانونی،ایرج: ترجمه،نیچه،)1388(مارتین، هایدگر،- 
: تهرانحسینی،سیدرضاوباطنیرضاترجمه،نیچههنرفلسفه،)1390(جولیان، یانگ،- 

.ورجاوند
،4و3هاي شمارهششم،سال،»نظرونقددینی،تجربۀوگاتنگ«، )1379(رضا، اکبري،- 

.پاییزوتابستان
  .21شماره،دانشگاهوحوزه،»معرفتیشناس جامعهويالهوراقبال«،)تایب(، دیمج،یکاف  - 
،»انسانیحقواشراقیشناسی انسان: سبزحقوسرخعقل«،)1385(عباس، منوچهري،- 

پاییز،3شمارهدانشگاهی،جهاداجتماعیوانسانیعلومپژوهشکدهدوفصلنامهسیاسی،علومپژوهش
.زمستانو




