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   هاي ديني و مباني عقلياز منظر آموزه نظريه ابرمرد و نقد آن
   احمد عزيزخاني

   حمزه عالمي چراغعلي

  دهيچك
زمين بوده كه ي مغربيكي از محورهاي اصلي تفكر فلسف ،تالش جهت تبيين جايگاه انسان در جهان

نيچه در اعتراض به رويكردهاي پيشين نسبت به . نظريات مختلفي چون ابرمرد نيچه است ،ماحصل آن
روي  هايي كه مدرنيته پيشانسان، درصدد برآمد تا ضمن بازتعريف جايگاه انسان در جهان، به بحران

اما اين نظريه . نين بستري شكل گرفتنظريه ابرمرد در چ. پاسخي درخور دهد ،جامعه انساني نهاده بود
اي با خود به همراه داشت كه سيل سان ديگر نظريات و مكاتب بشري، تناقضات و ايرادات عمدهنيز ب

باوري، بنيادگريزي و ترجيح چون نسبيت اينظريه با مبانياين . انتقادات را به سمت خود روانه ساخت
. بنابراين انتقاداتي از سوي انديشه ديني بر آن وارد است ؛ردگيتن بر روان در مقابل تفكر ديني قرار مي

كيد بر حقانيت نظريه ابرمرد و أاز طرفي اين نظريه با تناقضات دروني همچون ايجاد بنيادي متصلب، ت
اين تحقيق ضمن واكاوي ابعاد نظريه ابرمرد نيچه در چارچوبي نو، . عدم ارائه الگوي بديل مواجه است
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  مقدمه
چگونگي تعامل وي با جهان، . زمين بوده استانسان همواره مركز ثقل تفكر فلسفي در مغرب

چوب فكر چار ،معرفت به اعيان، چگونگي تعامل با همنوع و مسائلي از اين قبيل هدامنه و نحو
ـ  هليستي فلسفئاعد ايدتمركز ب. دهدفلسفي غرب را تشكيل مي انسـان موجـب    هغرب بر مقول

وردي جـز  ارهـ  ،ابـژه  هاسـتحال . نهايت مستحيل شدن جهـان اعيـان شـد   در سازي وي و فربه
  .بركشيدگي و استعالي سوژه نداشت

ذهـن بشـري بـه    را بنا نهـاد كـه شـاكله آن وصـول      ايهاي متافيزيكيچنين روندي بنيان
 ،هـا بـه امـر بيرونـه    اتصال اين درونگي هنحو. درونگي عالم هستي و كنترل بر بيرونگي آن است

 شـهر ( آگوسـتين  و )مـاده و  صـورت ( ، ارسطو)سايهو  ايده( محور انديشه افرادي چون افالطون
 بيـرون و امكـان   - ايجـاد ثنويـت درون   ،ه هويداسـت كچنان. قرار گرفت) شهر زمينيو  خدايي

تنهـا پـاي از   اتصال به بيرون جهت شناخت و كنترل آن، متافيزيك متصلبي را بنيان نهاد كه نه
روشنگري در اعتراض  فلسفه. پاي بر آن نهاد ،دنياي مادي بيرون نهاد، بلكه در بازگشت به عالم

  .به چنين روندي شكل گرفت
اي حقيقـت مطلـق،   لّسازي راديكال سوژه و بركشيدگي ذهن و اتكاي آن به كرسي معفربه

مدرنيته را بر آن داشت تا فلسفه را از آسمان به زمين كشاند و باد نخـوت انسـان پيشـامدرن را    
جهان اعيان را بـه ميـدان    ،كه حاصل اتصال وي به امر درونه است، فرونشاند؛ شايد از اين منظر

. ودپيشـامدرن، نشـانه ر  هاي عقل بازي فلسفه بازگرداند و آباداني آن را پس از ويراني زير چكمه
  .بار نيز چنين نشداما اين

عقل مدرن در دستگاه فلسفي انديشمنداني چون دكارت و كانت چنان فربه شد كه سوژه پيش 
اسـتعالي عقـل بشـري و     در نتيجـه شروع فلسفه دكارت از انديشه و  .داداز خود را نحيف جلوه مي

از طريـق عقـل   ) هـا فنـومن (هـا  رفت به پديـده فنومن توسط كانت و امكان مع -  ايجاد ثنويت نومن
تنها كمكي به تعادل سوژه و ابژه نكـرد، بلكـه   هاي عقالنيتي خودبنياد را بنا نهاد كه نهخودبنياد، پايه

فلسفه نيچه در اعتراض بـه  . ها در سايه آن نابود شدندبار ديگر سوژه را چنان استعال بخشيد كه ابژه
اي نـوين بنـا   من اعتراض به بنيادهاي ايجادشده پيشين، فلسـفه نيچه ض .چنين روندي شكل گرفت

وي در ايـن  . دهـد ه هستي بازگرداند و تكامل را بـه آن هديـه   د تا از رهگذر آن تعادل را به عرصنها



  هاي ديني و مباني عقلينظريه ابرمرد و نقد آن از منظر آموزه
  

 

137  

هاي خود فرضمسير ابتدا بنيادهاي پيشين را فروريخت و سپس درصدد بازسازي آن برمبناي پيش
و سپس  »فرورفتن آدمي«وي در اين راستا ابتدا به . اي برخاسترويه ابرمرد وي از دل چنين. برآمد

توسط عقالنيت مدرن و شده كوشد سوژه مستعلي ساختهنيچه مي .كنداشاره مي وي »فرارفتن«به 
وي . دمايـ عرضـه ن كه همان ابرمرد  است، پيشامدرن را نابود كند و سپس مدل پيشنهادي خود را 

 »انسان چيزي است كه بايد بر آن چيـره شـد   .آموزمما ابرانسان را ميمن به ش«كند كه تأكيد مي
ه در ادامه بدان خواهيم پرداخـت، ايـن نظريـه خـود تبـديل بـه       كاما چنان .)21- 22، ص1362نيچه، (

  .بنيادي متصلب شد كه پيش از اين عالم انديشه به خود نديده بود
رمرد نيچه را مـورد واكـاوي قـرار    صورت مشخص نظريه ابرو بر آن است تا به تحقيق پيش

. هاي اسالمي و همچنين مباني عقلي به نقـد و بررسـي آن بپـردازد   دهد و سپس از منظر آموزه
اول اينكـه نظريـه ابرمـرد نيچـه     : گويي بـه دو پرسـش اسـت   دنبال پاسخبنابراين اين تحقيق به

  ؟باشدميچه انتقادهايي بر آن وارد آنكه چيست و مباني آن كدام است؟ دوم 

  مباني فكري نظريه ابرمرد
هاي پيش از خـود، بسـتر   كوشد با نقد فلسفهوي مي. نظريه ابرمرد، عصاره تفكر فلسفي نيچه است
ابرمـرد در نگـاه   . فراهم كند »ابرمرد«يعني همان  يش،الزم را از جهت ساختن انسان موردنظر خو

گيـري  اما شكل 1.شودانيت حاصل مينيچه در نتيجه فرورفتن به حيوانيت و سپس فرارفتن از انس
انسـان مـوردنظر نيچـه قـدرت را     . ابرمرد حاصل نوع خاص نگاه انسان به خدا، جهان و خود اسـت 

دهد، بنيادگريز است نشاند، با متافيزيك سر جدال دارد، تن را بر روان ترجيح ميجاي حقيقت مي
  .دهداخالق سروري را بر اخالق بندگي ترجيح مي و

يكي فرورفتن به حيوانيت  :گيردپيرسون تأكيد دارد، ابرانسان در دو مرحله شكل ميكه چنان
جــدال بــا متافيزيــك و حقيقــت، ؛ )155- 156، ص1375پيرســون، ( و ديگــري فــرارفتن بــه ابرانســان

و تأكيد بر قدرت و اخـالق سـروري ريشـه در فـراروي      ،ترجيح تن ريشه در فروروي بنيادگريزي و
  .پردازيممي ،شودمحورهايي از انديشه نيچه كه منجر به ساختن ابرمرد مي ادامه به در. دارد

                                                               
معناي پرهيز از استعالي بشر با تكيه بر مفاهيمي چون عقل و متافيزيك و فروروي به ،در انديشه نيچه .1

  .اشاره به روندي صعودي دارد كه ابرمرد انتهاي آن است نيز فراروي ؛ني استافروكاستن وي در حد تمنيات حيو
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  بنيادگريزي .1
اگر ابرمـرد، عصـاره فلسـفه نيچـه باشـد،      . در فروريزي بنيادها دانستبايد  بنياد انديشه نيچه را

اسـت   بربشر، مشتمل بر انكاربر در كلمه اَاَ« :گويدكه هايدگر ميچنان ؛انكار، عصاره ابرمرد است
عنصر نفي در اين انكار بدون قيد  رفتن بشري كه تاكنون بوده؛ دور رفتن و فراتر و برون شدن و
  .حتي خود مستعلي ،انكارِ هرچه تاكنون بوده ؛)59ص، 1388هايدگر، (» و شرط است

وي بـر آن  . شـود ساخته بنا مـي هاي بنيادهاي پيشعمارت ابرمرد در نظر نيچه بر روي خرابه
توانـد كـاري و   نتيجه اين است كه نمـي . بخش نداردغريزه اطمينان) مدرن(دم امروزي آ« است كه

هـا را  افتـادگي آمـوزش  تنهـايي پـس  تواند بهگاه نميهيچ ]وي[ .چيزي پرداخته و پخته پديد آورد
سـاخته، جهـت پـرداختن    مگر با فروريختن بنيادهـاي پـيش   ؛)89- 90ص، 1377نيچه، (» جبران كند

تـا بـه طريقـي    كنـد  ن موردنظر نيچه بازنگري عميقي در بنيادهاي مورد باور خود مـي انسا. ابرمرد
دست آوردن اراده ما در به ولع ما و«كند كه به همين جهت وي تأكيد مي. ديگر خود را بشناسد

  .)همان(» گرايي بزرگ استاي از فروريزي و نيستشناسايي، نشانه
از اين . اوست جدايي ناپذيرصيرورت جزء در واقع . انساني در حال شدن است ،ابرمرد نيچه

نه شدن را؛ بـه   ،گيرندزيرا بنيادها بودن را در آغوش مي ؛منظر با هرگونه بنيادي سر ستيز دارد
هاي تيزتر سرانجام آموختند كه بـدون درآويخـتن بـه    ذهن« كند كهد مييهمين جهت وي تأك

نيچـه در واقـع علتـي را در ايـن      .)48ص ،1362، همو( »مسائل برآيند نشست زمين، از پسِاين ته
پايـان اسـت و   براي او ذات عالم در حال شدن بـي . شناسددگرگون باشد، نميدنيا كه ثابت و بي

براي يافتن هر اصل ثابتي در عالم ناشي از عادتي است كه ساختمان زبان بر ذهـن مـا    جستجو
   .)همان(نشانده است 

 ؛فضـيلت ابـداع ماسـت    ،از نگـاه وي . دانـد خطرنـاك مـي   را »يلتمثابه فضبنياد به«نيچه اصل 
ترين قـوانين حفـظ و بالنـدگي زنـدگاني     ژرف« :گويداو مي. بنابراين كامالً شخصي و خصوصي است

اگر قومي . يعني فرمان مطلق اخالقي خود را ابداع كنيم ،يك از ما فضيلت ويژه خودخواهد كه هرمي
تـر از  كننـده اهبـ چيز تهيچ. شودهمچون مطلق اشتباه گيرد، نابود مي وظيفه خود را با مفهوم وظيفه

رو نيچه ايناز .)36، 1352، همو( »وظيفه غيرشخصي و نيز قرباني در پاي خداي دروغين تجريد نيست
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؛ »ها هسـتيم هاي آزاد، خود، ارزيابي مجدد تمام ارزشما خود، ما جان«كند كه صراحت اعالم ميهب
  .)38همان، (» م جنگ بر ضد تمامي مفاهيم كهن حقيقتاعال«اين يعني 

مĤبـان افالطـوني، متـألهين    تأكيد نيچه بر ايجاد فضـيلت شخصـي، وي را در مقابـل يـوني    
دهد كه درصدد ترويج فضيلت غيرشخصـي  مسيحي و روشنفكران مدرني همچون كانت قرار مي

نفس آدمـي، روح خالقيـت را ويـران    تكيه بر هر بنيادي خارج از  ،از نگاه وي. و عمومي برآمدند
به همين جهت برايان مگي بر اين باور است كه انسان . كندساخته و شدن را تبديل به بودن مي

كند، بلكه همـه را خـودش   اخالق، عقل، ارزش و حقايق را از بيرون دريافت نمي ،موردنظر نيچه
  .)381ص، 1385مگي، (آفريند براي برآوردن نيازهايش مي

يل در شرح مخالفت نيچه با بنيان و اصول ثابت معتقد است نيچه از يك سو ثنويت و مك دان
هـا و  نيچه هريك از پديـده . گرايي نيز باوري نداردكند و از سوي ديگر به وحدتدوگانگي را رد مي

ـ  به همين جهت بر .)20ص، 1383دانيل، مك ( داندتنهايي واقعي ميعناصر را به گي دمسائل جزئي زن
دهـد،  شرح مي را يشخود زماني كه مسائل  جزئي زندگي خو 1نامهنيچه در زندگي. كنديد ميتأك
در  آنگـاه  ؛»نويسـيم ال خواهد شد كه چرا چنين مسائل پيش پا افتاده را مـي ؤاز من س« :گويدمي

  :گويدپاسخ مي
هومي كـه  از هر مف...  هوا و اين مسائل پيش پا افتاده همچون غذا، سرگرمي، تفريح، آب و«

نـو شـروع بـه يـادگيري      تر هستند و دقيقاً در اينجاست كه بايد ازتاكنون مهم تلقي شده، مهم
همه مفاهيمي كه انسان تاكنون با جديت مورد تفكر قرار داده همچون خدا، جان، فضيلت، . كرد

  .)100ص، 1374نيچه، (» اندتخيالت صرف...  گناه و
بنيادها و توجه وي به جزئيـات، بـاب جديـدي را بـه      نيچه نسبت به »انگارانهنيست«تلقي 

اخالق سـنتي و فلسـفه مابعـدالطبيعي را     اين طرز نگاه، مسيحيت،. گشايدروي فلسفه غرب مي
هاي نـو را  و نويد خيزش انگيزه اندكند كه خواستار نيستيانگارانه تلقي ميهاي نيستحركت

فينك، (دارند و يك سر در خلق فضايل شخصي  هايي كه يك سر در حيات روزمرهانگيزه دهند؛مي

همـه چيـز   . دهدقرار مي »بينابين عصر«انگاري مورد باور نيچه ما را در نيست .)235- 236ص، 1385

                                                               
 آنك انسان .1
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لـم  اَ پايان عصـري از . عالوه بر انحطاط، نيرو يافتني نوين است چراكه ؛در اين عصر دومعنايي است
   .)236- 241صهمان، ( است يه همان فراروبامداد عصري نوين ك كه همان فروروي است و

در : دانـد ديدگاه نيچـه را شـامل پـنج مرحلـه مـي      دلوز چيرگي نهيليسيم بر زندگي انسان از
و انسان نسبت بـه زنـدگي احسـاس     شودچيزي مي منهاي هر زندگي منهاي قدرت و ،مرحله اول
بـه   ،كننـد گي احساس تنفر ميدر مرحله دوم نيروهاي درون انسان كه در مقابل زند. كندتنفر مي
هاي تقواگرايانه بـار  كند و ارزشاي را بر زندگي تحميل ميمرحله سوم آرمان زاهدانه. آيندخود مي

در . يابـد ين مرحله معنا مـي ا در »انسان باركش«مفهوم . كننددوش انسان توجيه مي زندگي را به
هـاي انسـاني   ميان رفتـه و ارزش  اليي ازهاي استعدر اين مرحله ارزش. ميردمرحله چهارم خدا مي

كـه   ايـن تفـاوت   بـا  ،همچنان حيوان بـاركش اسـت   انسان نيزاما در اين مرحله . شودجايگزين مي
ها با مرگ خدا خود را جـايگزين  اين انسان. شودي ميهاي ماورايهاي انساني جايگزين ارزشارزش

اين انسان . خواهد نابود شودانساني كه مي ؛زمان واپسين انسان است ،آخر همرحل در. كنندخدا مي
در ايـن مرحلـه همـه چيـز     . كنـد خواستار نفي بردگي است و حس خودتخريبي انسان را بيدار مي

ها يعني كنشگر شدن نيروها؛ يعنـي از  البته دگرگوني ارزش. شودها آماده ميبراي دگرگوني ارزش
  .)40- 50ص، 1385دلوز، ( استو اين مقوله ابرمرد  ،مقام بردگي به سروري برسند

وي در اين مسـير گـاه بـا دولـت     . تابدگونه بنيادي را برنميبا بنيادها، هيچ هنيچه در راه مقابل
و گاهي اعتقاد بـه سـير تكـاملي    ) 61ص، همان( تازدگاهي به خرد مي ،)78ص، 1377نيچه، (افتد درمي

، 1385 ،همـو ( دانـد ن برسـاخته خـود مـي   و فراموشي تاريخي را الزمه انسا ،تاريخ را موجب انحطاط

در نگاه نيچـه فراتـر از الحـاد و     »خدا مرده است«اسميت معتقد است كه حتي عبارت  .)21- 25ص
جهـاني جهـان موجـود    چيـزي برتـر از ذات ايـن    اين عبارت بيانگر عدم باور به هر. خدايي استبي

نيچـه   .)100- 101ص، 1379، گوري بـروس گر( خدا باشد، خواه دولت يا خرد خواه اين ذات فراتر، ؛است
تاريخ سراسر زمينه و شرايط يكسـان دارد و بـازيگر مهـم و     :گويدنگري ميهمچنين در رد تاريخي

 .)21- 22ص، 1385نيچـه،  ( انسـان بايـد فراتـر از تـاريخ بينديشـد     . اثرگذاري در زندگي انسان نيسـت 
زيـرا در ايـن    ؛دانـد شخصـيت او مـي  ترين ناسودمندي تاريخ بر فرد را تضـعيف  همچنين وي مهم

ابرمـرد   ،بـه هـر تقـدير    .)91ص، 1378شولته، ( شودميبدل تهي از خالقيت  يصورت انسان به عينيت
  .وي را بنيادگريز ناميدتوان ميتابد و از اين منظر گونه بنيادي را برنمينيچه هيچ
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  جاي حقيقتقدرت به .2
اراده در حقيقت  .نشاندجاي حقيقت ميقدرت را به ،كندگونه كه وي توصيف ميمرد نيچه آنابر

 ،هايدگر بر اين باور است كه از نگاه نيچه اراده معطوف به قـدرت . ابرمرد معطوف به قدرت است
اراده معطوف به قدرت وقتي در قالـب  . كنديافته عرضه ميعنوان سوبژكتيويته تماميتبشر را به

بنابراين ابرمرد بر قدرت . كندد، همان ابرمرد را توليد مييابيافته تجلي ميسوبژكتيويته تماميت
  .)37-68ص، 1388هايدگر، ( كندمتمركز شده و حقيقت را فراموش مي
وي از اينكه فالسـفه از موضـوع اراده   . داندخطا مي كليبهنيچه راه فالسفه را تا زمان خود 

كنـد كـه آنچـه در    صراحت اعـالم مـي  به وا .)49ص ،1362نيچه، ( كندانتقاد مي ،اندسادگي گذشتهبه
: پرسـد جاي كانت كـه مـي  او به. تفكر او برجسته است نه مسئله شناخت، بلكه مسئله قدرت است

چه چيـزي  «كند كه را مطرح مي هااين سؤال »نحو استوار و وثيق بدانم؟توانم بهچه چيزي را مي«
حتمل است كـه بـه پيشـبرد اراده و    به حال من خوب است كه بدانم؟ چه قسم دانش و معرفتي م

معطـوف بـه    هگونـه اراد هستي به من كمك كند و چه قسم شناختي به آنها لطمه خواهد زد؟ اين
معطوف به قدرت بسپارد كه مقوم وجود آدمي و بسترساز ظهـور   هدانستن بايد جاي خود را به اراد

  .)103ص، 1373استرن، ( »ابرمرد است
ان را بايد نتيجه خواست قدرتي دانست كه نوع انسان كنترل از نظر نيچه رشد شناخت انس

 ،بر اين مبنا .)44ص، 1375پيرسون، (دهد و تسلط خود را بر جهان خارجي به ياري آن افزايش مي
به هر ميـزان  . بر طبيعت است هاساسي نه دريافت امر واقع، بلكه توليد قدرت جهت سلط مسئله
وي  هاز تماميت خود دور شده و به هـر ميـزان كـه اراد    ،آدمي معطوف به حقيقت شود هكه اراد

  .شودتر ميبه نمونه عالي نزديك ،معطوف به قدرت گردد
پـيش از ايـن    ؛فلسـفه را واژگونـه سـاخت    مسئلهجاي حقيقت، نيچه با جايگزيني قدرت به
 اراده معطـوف  نيچه در كتاب. اما همينك خالق آن شده است ،سوبژكتيويته كاشف حقيقت بود

  :گويدپيرامون اين موضوع چنين مي به قدرت
حقيقت چيزي در بيرون نيست كه بتوان آن را يافت يا كشف كرد، بلكه چيزي است كـه  «

 .پايان است، نامي بگـذارد بي خواست چيرگي كه در خود بايد آفريده شود و بر يك فرارشد يا بر
فعال و نه نوعي آگاه شدن از چيزي بخش پايان، نوعي تعيينشدي بيرمثابه فراعرضه حقيقت به



  1392پاييز و زمستان ، 30 شماره، ژوهي دينيپانسان پژوهشي –دو فصلنامه علمي 

 

142  

نيچـه،  ( »اي است بـراي خواسـت قـدرت   حقيقت واژه. باشدكه در خود استوار و متعين است، مي

  .)522ص، 1377
گويد هدف زندگي تغيير شكل بيماري بـه  او مي. نامدمي »هنر تغيير شكل«نيچه فلسفه را 

اسـترن،  (هاسـت  كننـده ارزش ان تعيـين از نظر او فقط انس .)44ص، 1375پيرسون، ( تندرستي است

كـس كـه   هاي جديد بايد جهان را تغيير دهـد و آن بنابراين فلسفه با خلق ارزش .)111ص، 1373
  .گيردگونه ابرمرد شكل ميگام در مسير كمال نهاده و اين ،توانايي چنين تغييري را داشته باشد

اما وي چه چيزي را جايگزين  ؛استآرزوي نيچه  ،هاي رفتاري انسانها و بنيانتغيير ارزش
  : گويدمي يو. هاستكند كه غريزه جايگزين ارزشتأكيد مي دجالو در كتاب اكند؟ آنها مي
هاي خود را از دست نامم كه غريزهمن زماني يك حيوان، يك نوع يا يك فرد را منحط مي«

مـن خـود   . آور اسـت يـان دهد كه بـرايش ز گزيند و برتري ميدهد و آنگاه چيزهايي را برميمي
آنجاكـه  . دانماي براي باليدن، براي مداومت و انباشتگي نيروها، براي قدرت ميزندگاني را غريزه

هاي عـالي بشـري   سخن من اين است كه تمام ارزش. انحطاط است اراده به قدرت وجود ندارد،
  .)30ص، 1352نيچه، ( »اين اراده را فاقدند

اي ژرف است كه آفريننده و خـالق  غريزه ،سازدو قانون را مي آنچه اخالقبه عقيده نيچه،  
اين اخالق مخلوق غريزه، ابرمرد را  .)89ص، 1377، همو(و ارتباط مستقيمي با قدرت دارد  باشدمي

  .)31ص، 1362، همو( كندتوليد مي
كند كه جهت فـراهم كـردن شـرايط بـراي ظهـور      تأكيد مي انساني بسيار انسانينيچه در 

بـه   .)313ص، 1384، همـو ( رد، فدا كردن همه چيز براي قدرتمند شدن انسان ضـروري اسـت  ابرم
ابرمرد نيچه مردي اسـت كـه تـا درجـه نهـايي از      «كاپلستون بر اين باور است كه  ،هتهمين ج

 ،بنابراين قـدرت  .)137-138ص، 1388كاپلستون، ( »لحاظ قدرت جسماني و ذهني رشد يافته است
  .كندزده ميحقيقت را واپس ،مرد نيچه است كه با گسترش خودكليدواژه نظريه ابر

  جدال با متافيزيك .3
بيـرون   -  اند؛ تفكـري كـه بـر ثنويـت درون    تفكر فلسفي پيش از نيچه را تفكري متافيزيكي ناميده

متكي است؛ به اين معنا كه عالم واجد يـك درونگـي اسـت كـه مفهـوم بنيـادي هسـتي اسـت و         
حقيقـت درونـه نسـبت بـه امـر       ،بر اين مبنا. د كه البته ماهيتي عرضي دارندهايي هم داربيرونگي
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در پرتو صـور   ،زيرا ضرورت دارد هستي آنچه را كه مشهود است ؛تر استتر و اساسيبيرونه بنيادي
 ؛شـود فهم متافيزيكي از عالم با يك ثنويت بنيادي تأسـيس مـي   ،عبارتيبه. درون عالم تفسير كند

اما كار به اينجا  .)113ص، 1386كاشي، (گيرند ن صور نامشهود موضوع تفسير قرار ميثنويتي كه در آ
حقيقت متافيزيكي مستلزم ثنويت ديگري نيز هست كـه البتـه برگرفتـه از ثنويـت     . شودختم نمي

مفاهيمي چـون  . خوردبيرون انسان پيوند مي -  بيرون جهان به درون -  ثنويت درون ؛پيشين است
امـا درونگـي   . مقابل جسم و بدن ناظر بر همين ثنويت در شخصـيت انسـان اسـت   عقل و روح در 
  : در نتيجه ؛ستوتر از بيرونگي اانسان بنيادي

مجموع حقيقت عـالم را   روايت متافيزيكي مستلزم پيوند ميان آن دو درونگي است كه در«
ها و تمنيـات  ستوصول به درونگي عالم مشروط به فرارفتن از خوا. سازدمستور ميمكشوف و نا

بخشي به درونگي خود است كه در عظمت روحي و قـدرت عقالنـي فـرد    وابسته به بدن و قدرت
  .)همان( »شودظاهر مي

وي تفكر فلسفي پيش از خود را تفكـري متـافيزيكي خوانـد كـه     . نيچه بر ثنويت فوق شوريد
هـاي  كند تـا بـه ديـدگاه   يبه همين جهت از همگان دعوت م. داردانسان را از زندگي روزمره بازمي

تـرين  خواهـد روح آزاد در نزديـك  او مـي . دنيا و احكام فلسفي جهاني اعتماد نكننـد  هجهاني دربار
 -  بنـابراين نيچـه ثنويـت درون    .)92ص، 1389واتيمـو،  (چيزها ساكن شود و در سطح زنـدگي كنـد   

عميقي بـا متافيزيـك    هفاصل ،منظراز اين او . داندبيرون را نپذيرفته و امر بيرونه را حقيقت امور مي
ترين چيزها در سطح، در واقع خود را از متافيزيـك رهانيـد و بـه    نيچه با تأكيد بر نزديك. گيردمي

وي ابرانسـان را  . اي را حس كرده باشـد نيچه كسي است كه چنين تجربه »ابرمرد«. زمين چسباند
 را او افـرادي . ماورايي و فرازمينـي نـدارد  معنايي كه هيچ ارتباطي با مقوالت  ؛داندمعناي زمين مي

زهر نوشيده و رو «داند كه مي »خوارشمارندگان زندگي«گويند كه از اميدهاي فرازميني سخن مي
  .)21- 22ص، 1362نيچه، ( »به زوالند و زمين از ايشان به ستوه است

ست كـه او  بيش از دو هزار سال است كه انسان غربي افسون آن چيزي شده ا ،به باور نيچه
فرهنگي كه بر بدنام كردن وجود زميني و جسماني  ؛نامدمي »اخالقي -فرهنگ مسيحي«آن را 

خواهـد  كند كه زرتشت مـي اين نكته تأكيد مي وي بر .)44ص، 1375پيرسـون،  (انسان متكي است 
ن چني. )154صهمان، ( ابرانسان را در همين زمين و براي ايجاد زندگي پرنشاط در آن تربيت كند
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بـه همـين   . كنـد محو مـي  ويشكند و خدا را از باور خانساني آمال خود را در زمين جستجو مي
هايي خارج ستيزد و آموزهي ميهاي الهي و ماوراينيچه سرسختانه با دين مسيح و انديشه ،جهت

 پنـدارد بـافي مـي  داند و آنها را توهم و خيالاز محدوده زمين را مانع رشد و پيشرفت انسان مي
  .)99ص، 1352نيچه، (

اول اينكه مسيحيت حيات آدمي را در اين دنيا : نيچه دو اعتراض عمده به دين مسيح دارد
، 1373اسـترن،  ( دانـد دوم اينكه انسان را فرمانبردار و زيردست خـدا مـي   ؛شماردخوار و حقير مي

هرآنچـه مـانع    نگـاه او از . شودگيري ابرمرد ميمانع از شكل مسئلهاين  ،اعتقاد ويبه .)150-141
چـه كشيشـان    ،)99ص، 1352نيچـه،  (چه خدا باشـد   ، بايد نابود گردد؛شودگيري ابرمرد ميشكل

و چه حتي تاريخ باشد كه فراسوي ظواهر  )33همان، (اند ابرمرد خود را جا زده هباشند كه در جام
اع بـه آن قابـل درك   كند كه حقيقت تنها با ارجساخته براي خود ترسيم ميامور، بنيادي پيش

  .)1388فوكو، : به ك.ر(است 
اي است كه هر لحظه و در تماس با سطح خلـق  ابرمرد فارغ از هر امر درونه، حقيقت بيرونه

نماد گوياي آن است كه هيچ چيز از قبل نوشته و مكتوب نشده اسـت و هـيچ   « ابرمرد. شودمي
  .)167ص ،1384 دبنوا،( »چيز خاتمه نيافته است

  ر مقابل روان تن د. 4
كنـد كـه   كيد ميأوي ت .در نظر نيچه خوارشماري زمين با خوار شمردن تن ارتباطي تنگاتنگ دارد

خوارشـمارندگان تـن را نيـز     ايسـتد، زرتشت عالوه بر اينكه در مقابل خوارشـمارندگان زمـين مـي   
آن  در« :گذشـته اسـت   خـواري بـه تـن مـي نگريسـت،     از نگاه وي روزگاري كه جان به. تابدبرنمي

خواست كشيده ميتن را رنجور و تكيده و گرسنگي ،روان .روزگار اين خوار داشتن واالترين كار بود
اما از نظر زرتشت اين روان اسـت كـه چيـزي جـز      ؛»انديشه گريز از تن و زمين بوده سان درو اين

د تا رودي آلوده را بايد دريا بو ؛انسان رودي آلوده است. بار نيستآلودگي نكبت مسكيني و پلشتي،
  .)21- 22ص، 1362نيچه، ( اين دريا همان ابرمرد است .پذيرفت و ناپاك نشد

د و ماينمياراده را از وي سلب  كند ونيچه معتقد است مسيحيت انسان را در روح خالصه مي
نيچـه از زبـان    .)41ص ،1352 ،همـو ( دهد حواس خود را در زمين متمركـز كنـد  به انسان اجازه نمي

كـه  داند؛ درحاليمحكوم به شكست مي ،جويندكه رستگاري را در دنيايي ديگر مي را آنان ،تشتزر
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رنج و ناتواني انسان و نااميدي او از زمين سبب شده تا آخرت و همه خـدايان را   نظر او خستگي،به
بـه  « :ندكند كه تنها به تن و انسان فكر كنها دعوت ميزرتشت از انسان ،به همين جهت. بيافريند

پـس همـه چيـز در تـن      .»كه سنجه و منشأ همه چيـز اسـت   گذار و خواستار،اين من ارزش من؛
  .)42- 47ص ،1362 ،همو( گويدشود و تن از معناي زمين سخن ميخالصه مي

 .كشـد هاي مسيحي، بلكه خرد را نيز به چالش مـي تنها آموزهسازي تن نهنيچه در  مسير فربه
 .كنـد روان مي - كوچك را جايگزين دوگانه تن  -  مدرنيته، دوگانه خرد بزرگ او در تقابلي آشكار با

ــت   ــه و در انديشــه فيلســوفاني چــون كان ــت، (اگــر در مدرنيت و دكــارت  )399-400ص، 1362كان
)Descartes, 1985, p.124.( بـرد، در  شود كه تن را به محاق ميروان در جامه خرد چنان فربه مي

كشـد و  تن در جامه خرد بزرگ، روان را چون كودكي خرد به دامان مـي ثنويت مورد باور نيچه، 
  .كندفرمانروايي مي

سـاز  عنوان ارمغان مدرنيته، به فعاليـت جهـان  را به »من استعاليي«ساز نيچه فعاليت جهان
يـا بـه تعبيـر     تها و احساسادر زير انديشه. دهدتغيير مي »خود«زمين، تن يا به تعبير زرتشت 

تنهـا در  نام دارد و نـه  »خود«مه، فرمانروايي قدرتمند و داناي ناشناس نهفته است كه كانت فاه
مدرنيتـه اكنـون   «گونـه  اين .)165ص، 1388روزن، ( كند، بلكه چيزي جز تن نيستتن زندگي مي

در  .)23ص، 1378بودريـار،  ( »شـود ها شناخته مـي عنوان تعالي تجريدي همه قدرتازپيش بهبيش
رخت  »تعالي تجريدي« هدهد تا داعيخرد استعاليي جاي خود را به تن مستعلي مي ،نگاه نيچه

شمارد و زمين را محمـل تجلـي خـود    ابرمرد نيچه تن خود را خوار نمي. از دامان فلسفه بربندد
كند و جان خـود را در  ابرمرد، اين تن بزرگ، فضيلت را در زمين و براي زمين خلق مي. داندمي

  .اهدخوخدمت تن مي
  اخالق سروري در مقابل اخالق بندگي .5

. هاي مهم ابرمرد، فرارفتن از اخالق و قرار گرفتن در وراي شـفقت و تـرحم اسـت   يكي از ويژگي
بدين  ؛هاي پيشين وي پيرامون ابرمرد داردپيوند عميقي با آموزه ،هاي نيچه در اين بخشآموزه

وجه به تن و دوري از متافيزيك، يك چارچوب معنا كه ابرمرد با تكيه بر عناصري چون قدرت، ت
نـام  تـوان  مـي بـه همـين جهـت     .كند كه ترحم در آن جايي ندارداخالقي براي خود ترسيم مي

  .اخالق سروري بر آن نهاد
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گونه اخالق سروري و بنـدگي را  به همين جهت دو  .پذيردنيچه برداشت رايج از اخالق را نمي
هـا و  انسـاني واالسـت كـه خـالق ارزش     ،ول اخالق سـروري محصوي معتقد است . كندترسيم مي

يعنـي   ،امـا نـوع دوم  . »خط اعتبـار زنـدگي اسـت   «چنين اخالقي . اعتباردهنده به موجودات است
در واقع گرايش به اخـالق بنـدگي، گـرايش بـه     . »ستاخط انحطاط زندگي «اخالق بندگي بيانگر 

ي حتي بر اين باور است كه گسترش چنـين  و .)176ص، 1388كاپلستون، ( سطحي از فرومايگي است
نمونـه بـارز    .ه استنمودآلوده در نتيجه آنها را و  ساخته فيلسوفان را نيز متمايل به ترحم ،اخالقي
  .)8ص، 1388نيچه، ( باشدميتمدن جديد اروپايي است كه حاصل فلسفه روشنگري  اين امر،

كنـد كـه از   ، فـردي را مجسـم مـي   نيچه با تأكيد بر اخالق سروري و نهـي از اخـالق بنـدگي   
او . آنچه نيچه با آن مخالفت دارد، پشتيباني از انسان ضـعيف اسـت  . مالحظات مردم عادي رهاست

دار و از اخـالق مسـيحي كـه طـرف    رازايـن . دانـد خواري نسبت به محرومان را ننگ ميترحم و غم
ايـن فراتـر نهـاده و علـت     را از  وي حتي پـا  .)385ص ،1385 مگـي، ( جويدمستضعف است، دوري مي

گيـرد كـه   نتيجه ميچنين و از اين مقدمه ا .داندمرگ خدا را رحم و شفقت او نسبت به انسان مي
  .)105ص ،1362 نيچه،( الزمه رسيدن به آرامش، حركت در فراسوي شفقت است

بندي ميان نيك و بـد  براي نيچه همواره اخالق در يونان باستان مالك است كه در آن تقسيم
مـرد   ،در ايـن اخـالق  . شدندمايه و فرومايه از همديگر تفكيك ميگران ،جاي آنوجود نداشت و به

نه نيـك و   ،بنابراين تضاد اصلي ميان واال و فرومايه است .گرفتشريف در مقابل مرد ذليل قرار مي
 »بـد  و فراسـوي نيـك  «او مشـتاقانه در  . انسـاني واالسـت  نيـز  ابرمرد  .)176ص ،1388 كاپلسـتون، ( بد

زيـرا اسـاس    ؛رودايستاده و آفريننده اعمالي است كه به ضرورت از داوري اخالق معمول فراتر مـي 
  .)153ص ،1375 پيرسون،( باشدميكننده قواعد پيشين قواعد و هنجارهاي نويني است كه ملغي ،آن

ده و در برابر دو گونه انسان را آفري سروري و بندگي در نگاه نيچه، اخالق بندي اخالق بهتقسيم
گونه نخست كه  .)با اخالق سروري(و انسان نيرومند ) با اخالق بندگي(انسان ناتوان  :دهدهم قرار مي

عنـوان  اينها دانش را بـه  .هاي از پيش موجودندتابع ارزش ًانهد، غالبرا نيز بر آنها مي »گله«نيچه نام 
شـاخص انسـان    .به درون روح جريان يابـد كنند كه بايد از دنياي بيروني واقعيتي عيني جستجو مي

انسان  ،مقابل نقطه در .كشدمي ،سويي كه بخواهد امري بيروني است كه وي را به هر سمت و ناتوان،
اراده معطـوف   او فردي است كه شناخت و دانش را توليد كرده و آن را خواست و. نيرومند قرار دارد
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خـوب و بـد    ؛دنبال سيطره بر جهان پيرامون استبه زادوي از رهگذر دانش درون. داندبه قدرت مي
در نگاه نيچه چنين انسـاني همـان    .داندارزش خود را در كارايي غرايزش ميمحصول اراده اوست و 

هاي موجود را واژگون ساخته و روح خالقيت و قدرت را ابرمرد انساني واالست كه ارزش .ابرمرد است
  .)110- 111ص، 1390 ،نراشتاي(ت ها دميده اسجان رمهبه كالبد نيمه

  نقد نظريه ابرمرد
 بنـابراين نقـد و  . گيـرد در مقابل نگاه ديني به انسان قرار مي گفته،پيشهاي ابرمرد نيچه با ويژگي

همچنين نظريه ابرمرد از تناقضات دروني رنج . يابدهاي ديني ضرورت ميبررسي آن از منظر آموزه
بررسـي   بـه نقـد و   در ادامه. سدرمي نظربه ن از منظر عقلي ضروريبررسي آ نقد و روازاين .بردمي

  .پردازيمهاي اسالمي و بنيادهاي عقلي مياين نظريه از منظر آموزه
اين در . مرد، عدم باور به بنيادهاستابر هاي نظريهويژگيترين يكي از مهم ،بيان شد كهچنان. 1

از  .شناختي آن، همواره بر بنيادهايي استوار استانسانويژه در بعد به ،هاي دينيحالي است كه آموزه
توانند به آيين اند كه بر اين اساس ميها براساس فطرت الهي خلق گرديدهتمامي انسان ،منظر قرآن

داند كه نفوس بشري مثابه بنيادي ميچنين نگاهي، حقيقت الهي را به .)31 روم،( درست دست يابند
گرايانـه، آدمـي را محصـور در    نظريه ابرمرد با باوري تقليل. نداحركتجهت تكامل، به سمت آن در 

حقيقـت ابرمـرد ضـمن انقطـاع از      در. بنـدد ابعاد وجـودي انسـان مـي   ديگر بيند و چشم بر تن مي
 .بندديابد و از اين منظر راه كمال را بر وي ميبنيادهاي اصيل هستي، وجود اصيل را تنها در تن مي

از نگاه ديني، وجودي ذومراتب بوده كه ميـل بـه كمـال و اتصـال بـه      نفس ه اين در حالي است ك
نفس جوهري است كه در ذات و حقيقت خويش بوده و از مرحله احساس تـا   .بنيادهاي اصيل دارد

نفس انسان در مسير كمال مطلق و وصـول بـه بنيادهـاي     ،بر اين اساس. يابدتطور مي ،مرتبه تعقل
در ايـن   .)48ص ،1370 شـيرازي، صـدرالدين  ( ل آيدقام تجدد كامل عقالني نائاند به متواصيل هستي مي

 الهي است يباقي به بقا روازاين ؛نفس انساني پرتوي نوراني از خورشيد حقيقت الهي را داراست ،نگاه
  .)37ص همان،(

وجودي كه زوال نيابد و وجودهاي ديگـر بـه    ؛بنيادگرايي ريشه در باور به وجود مداوم دارد
  : گويدمغنيه در اين زمينه چنين مي محمدجواد .ناپذير، كمال يابنديزان اتصال با وجود زوالم
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هـر چيـزي كـه     ،دليل آن اينكـه . به ذات، شر است وجود به ذات خود خير است و عدم نيز«
يا عدم صـفتي   علت نبود چيزي از اشيا وبه ،ريشه آن در وجود است و هرآنچه شر است ،خير است

جـز عـدم چيـزي نيسـت و     پس خير همان وجود و وجود همان خير است و شر به. ف استاز اوصا
. وسيله اختالف مراتـب وجـود متفـاوت اسـت    از اينجا مراتب خير به. عدم نيز چيزي جز شر نيست

باشد و وجودي كه مدت بيشتري مي ،پذير استاشرف و اعلي از وجودي كه زوال پس وجود كامل،
  .)36ص ،1370 مغننيه،(» تر استمدت كاملوجود كوتاهنسبت به  دوام دارد،

چـون  «كنـد  سينا تأكيـد مـي  گونه كه ابنوجود مداوم عين شرف است و همان ،از اين منظر 
پـس آنگـاه    .)62ص ،1360 سينا،ابن(» از اشرف به اخس منتهي گردد ،تنزل كند و روي به پستي نهد

اخس به اشرف را دنبال كند؛ اشرفي كه بنياد تمـامي  بايد حركت از  ،دنبال كمال باشدكه آدمي به
  .)63ص همان،( سوي خداستاين همان معناي رجعت به ،الرئيسامور است و به باور شيخ

سـوي  كند و آدمـي را بـه  وجود بنيادهاي اصيل در هستي تأكيد مي آيات فراواني در قرآن بر 
كم عبثـا  ناخلق افحسبتم انما« :اين آيات  اشاره كرد بهتوان ميكه از جمله آنها  خوانداين بنيادها فرامي

ان الـدار   و«: فرمايـد از سـوره عنكبـوت مـي    64آيه شريفه  ؛ نيز)115 مؤمنون،(» ترجعون و انكم الينا ال

  .دنورزلزوم وصول به آن تأكيد مي تر از دنيا وكه هردو بر وجود عالمي اصيل ،»االخرة لهي الحيوان
بـاور بـه    ،كنـد كـه دسـتاورد آن   ريم بر وجود نظم در آفرينش تأكيد ميقرآن ك ،عالوه بر اين

آيـات سـوم و چهـارم سـوره      .نهايت بنيادي اصيل براي عالم است در نظام توحيدي و خداي يكتا،
در . كنـد مـي دعـوت  يك هـدف  سوي بههمه را  نقص عالم،بي ملك ضمن تأكيد بر خلقت منظم و

م بر نظم واحدي خلق شده و خالقي يكتا دارد، انسـان را دعـوت   ادامه براي اثبات اينكه سراسر عال
وي را بـه سـمت توحيـد     ،كند كه بارها در نظم جهان هسـتي بنگـرد تـا تـوالي موجـود در آن     مي

  :فرمايدجوادي آملي در تفسير آيات فوق چنين مي هللا تحضرت آي .رهنمون سازد
دراثـر فـوت برخـي از حلقـات     تفاوت عبارت از ناهماهنگي حلقات يك سلسله اسـت كـه   «

فرمايد در آنچه كه ذات اقدس اله آفريده در آيه مي. حاصل شده و مانع از وصول به مقصد است
از موطن خود فوت نيسـت و هـيچ چيـزي از جـاي      ئييعني هيچ شي ؛هيچ تفاوت نيست است،

د را بـراي بـار   به اين معناست كه اگر نظر خـو  »ثم ارجع البصر كرتين« تعبير .شودخود غايب نمي
  .)143ص تا،بي جوادي آملي،(» بينيفطوري در آفرينش نمي دوم بازگرداني،
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  .ورزدباور به بنيادها تأكيد مي هاي ديني برآموزه ،به هر تقدير 
. جـاي حقيقـت اسـت   دومين محوري كه نظريه ابرمرد بر آن استوار است، باور به قـدرت بـه  . 2

حقيقت توسـط قـدرت    ،از نگاه نيچه. گرايي استو نهايت پوچ رهاورد چنين باوري، نسبيت معرفتي
  .اين مسئله نقطه مقابل باور ديني است .وجود ندارد يبنابراين حقيقت مطلق ؛شودساخته مي

 )8بقـره،  ( معاد و )4نجم، (، نبوت )5، فاتحه(مفاهيمي چون توحيد  ،هاي اسالمياز منظر آموزه
نسـبيت را هـم در مفـاهيم     كـريم  قـرآن . آن راه نـدارد حقيقت مطلق بوده و هيچ نسـبيتي در  

 زيرا عقل سليم توانايي رصد تمامي حقـايق  ؛كند و هم در فهم آن از جانب انسانيادشده رد مي
و «از عبارت  اكه دو معن است سوره بقره بر اين باور 31شهيد مطهري در شرح آيه . عالم را دارد

اول آنكه خداوند جميع حقايق عـالم را بـه آدم يـاد داده     :شودبرداشت مي »كلها علم آدم االسماء
   .)16-17صتا، مطهري، بي( دوم اينكه حقايق عالم قابل شناخت است ؛است

هاي نسبيت معرفتي، تأثيرپـذيري  فرضكه يكي از پيش است اين باور جوادي آملي بر هللاآيت ا
هاي قلبـي هسـتند و   فرضپيش اما اگر تمام معارف بشري همان. هاستفرضي از پيشرمعرفت بش

نسبتي جديـد بـا    دهند، هرچند كه خودهايي هستند كه به آنها شكل ميها قالبفرضهمواره پيش
هاي يعني هرگز انديشه ؛هاي گذشته باشدبايد متناسب با انديشه يكنند، هر انديشه نوينآنها پيدا مي

مـا   ؛گونـه نيسـت  يـن اكه واقعيت امر يالحدر .)279ص، 1378جوادي آملي، ( جديدي نبايد شكل بگيرد
بنيـان  بنابراين نسبيت معرفتي از درون سسـت و بـي  . يمهست هاي جديدهمواره شاهد خلق انديشه

شهيد محمدباقر صدر نيز با يك استدالل ساده اما عميق، تضاد دروني باور نسبيت معرفتـي را  . است
  :كندگونه بيان ميايشان اين تضاد را اين. كندآشكار مي

چـون   ؛حقيقتي مطلق باشد، خود دليل بر بطالن خود اوست) نسبيت معرفتي(اگر ديالكتيك «
عنوان يـك  خواهد بهداند و از طرف ديگر خودش مياز طرفي هيچ حقيقتي را مطلق نمي ديالكتيك

يعني خود اين  ؛حقيقت مطلق بر همه حقايق جهان حكومت كند و چيزي از اين قانون استثنا نكند
  .)177صتا، صدر، بي( »مطلق و غيرنسبي است ،قيقتح

زيرا اگر اطالق را در مورد خـود   ؛باوري بذر نابودي را در دل خود كاشته استبنابراين نسبيت
تواند بـر آن  باوري را نسبي بداند، به هيچ عنوان نمياگر نسبيت بپذيرد، نسبيت را رد كرده است  و

  .تكيه كند
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اي كه مود انتقاد شـديد  مسئله ؛ترجيح تن بر روان است ،ديشه نيچهسومين محور اساسي ان. 3
 بنـابر انسان واجد دو جنبه روحـاني و جسـماني اسـت كـه      ،در نگاه ديني. لهين قرار گرفته استأمت

فاذا « :فرمايدگونه ميخداوند متعال در قرآن كريم در مورد آدم اين. جسم شرافت دارد روح بر ،قاعده

دهـد كـه   روح آدمي را به خود نسبت مي ،خداوند در اين آيه .)29 حجر،( »ه من روحيسويته و نفخت في
  .روح بر تن مرجح است ،از منظر قرآن بنابراين. از شرافت روح از عالم اجسام است اين حاكي

واقـع نفـس پـيش از     در مرحلـه اول كـه در  . از ديدگاه مالصدرا، نفس مراحـل مختلفـي دارد  
نفس انسان در حـدوث خـود   . يك موجودند ،دواين ي جدا از تن ندارد ووجود ْطبيعت است، نفس

نفـس   ،ظهـور  در مراحل بعدي و پس از حـدوث و . اما اين پايان كار نيست ؛مادي و جسماني است
. داردشود و تن را به همراه خود به ادامه زنـدگي وامـي  يا خود انسان مالك بدن مي »من« عنوانبه

  .)167- 173ص، 1386اي، خامنه( روان بر تن اشرف است ،ليبنابراين در مرحله تكام
انسـان را   ياعضـا  بر اين باور است كه اشكال، تصاوير و مقـادير  ،مالصدرا حتي فراتر از اين

 ؛به زمان و مكان و نيـز شخصـي و جزئـي اسـت     زيرا اثر ماده محدود ؛توان به ماده نسبت دادنمي
گيرد و نفساني نسبت داد كه از يك منبع عقالني سرچشمه مي همه زيبايي و دقت را بايد به اموراين
تنهـا  نـه  ،در چنين نگاهي .)34ص، 1370 شيرازي، صدرالدين( دنشوالخره همه منتهي به اراده الهي ميبا

   .روان بر تن اشرف است، بلكه تن بدون روان موجوديت ندارد
دنبال تقويت جحيت دادن تن بر روان، بهنيچه با ار. اين مسئله دقيقاً نقطه مقابل نگاه نيچه است

با تقليل وي به تن، موجب سقوط وي شـده   در حقيقتاما  ؛جايگاه انسان در عالم هستي بوده است
و حتـي بـا اتصـال بـه ذات      فتـه كه انسان از منظر اسالم جايگاهي رفيع يا است در حالي اين. است
  .اين معناي واقعي ترفيع انسان است .)182- 183ص، 1386اي، خامنه( يابدمقام خالقيت مي ،ربوبي

هـاي دينـي و نظـر انديشـمندان مسـلمان اسـت،       عالوه بر نقدهاي فوق كه متكي بر آموزه. 4
اين داد كه عمدتاً  توان مورد نقد قرارعقلي و با توجه به خود نظريه هم مي منظر نظريه ابرمرد را از

تـرين ايـن انتقـادات را كـارل     مهـم  يكـي از . استشده  ذكرنيز انديشمندان غربي  آثار درنوع نقد 
 ؛بـرد ابرمرد نيچه از يك تناقص بزرگ رنج مـي  يهنظر ،از نظر يونگ. يونگ بيان كرده است گوستاو

تواند از فروشدن به مرحلـه  شود، نمينهايت منتهي به ابرمرد ميدر گونه كه روند فراشدن كه يندب
كنـد، از  گويد ابرانسـان را خـود انسـان خلـق مـي     مي از نظر وي وقتي نيچه. حيوانيت حاصل شود
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نيچـه  . از خـويش بيـافرينيم   تـوانيم فراتـر  ما نمـي  ،به باور يونگ. گويدموضوعي ناشدني سخن مي
كـه  درحـالي  ؛پنداري كـرده اسـت  هنگام سخن گفتن از ساختن ابرمرد، با فرايند آفريننده همسان

كند و مورد اسـتفاده قـرار   آفريننده انسان را تصرف مي. كردار انسان نيست ،فرايند آفريننده انسان
زيرا نيروهاي آفريننده قبـل   ؛اي جدا از انسان دارد و چيزي فراتر از انسان استيعني اراده ؛دهدمي

انگـاري بـا فراينـد نيروهـاي     بنـابراين از نظـر يونـگ يكـي    . انـد و بعد از عمل آفرينش وجود داشته
آفرينيم، بلكه ابزار فرايند آفرينش هستيم و آفرينش در مـا و  نمي ما ؛وهمي بيش نيست ،آفريننده

  .)113- 114ص، 1386يونگ، (گيرد از طريق ما صورت مي
دهد كه چگونه گذار انسان معمولي روشني توضيح نمييونگ همچنين معتقد است كه نيچه به

شـود و سـعي   وع مواجه نميصورت واقعي با اين موضنيچه به ،به باور وي .شودبه ابرانسان محقق مي
اين در حالي است كـه نيچـه بـر غيـر اصـيل بـودن       . كند از راه شهودي موضوع را بيان كندمي

  .)همان( داردبزرگ و دروني نظريه ابرمرد تناقضي  ،از اين منظر. كندشهودي تأكيد مي هايحركت
در واقع ايـن نظريـه   . تانتقاد ديگر به نظريه ابرمرد، نحيف بودن وجه ايجابي اين نظريه اس. 5

كند كـه ابرمـرد چـه    پردازد كه ابرمرد چه چيزهايي نيست و كمتر اشاره ميهمواره به اين امور مي
وجـه  (خـالف نحـوه فـروروي    كاپلستون بر اين باور است كه بـه  ،در همين زمينه. هايي داردويژگي
يچه از زبان زرتشـت فروشـدن   ن ،به باور وي. ابرمرد مبهم است) وجه ايجابي( نحوه فراروي ،)سلبي

اگـر قـرار    ؛اما در اين گفته ابهامي بزرگ وجود دارد. داندو زندگي ابرانسان مي انسان را مقدمه تولد
است انسان فروشدگي را طي كند و خود را فداي زمين كند تا روزي ابرانسان پيدا شود، چه تعداد 

ماني اين روند بايـد ادامـه داشـته باشـد؟ اساسـاً      تا چه ز ها بايد در اين راه قرباني شوند  واز انسان
طي  فروشدگي را ها مسيراگر همه انسان شود؟چگونه فروشدگي انسان سبب پيدايش ابرانسان مي

چه افرادي  بخشي از آنها قرباني شوند،الزم باشد اگر  پس ابرانسان از كجا ظهور خواهدكرد؟ كنند،
ضـعف وجـه ايجـابي در انتقـاد      )159ص ،1388 ،كاپلستون( براي اين كار انتخاب شوند؟ چگونه بايد و

  .مشهود است يونگ از نيچه نيز كامالً
خواهـد  او مـي . دنبال بازگرداندن بشر به عرصه هسـتي اسـت  نيچه با طرح نظريه ابرمرد به .6

 ،دكنـ گونه كه هايدگر بيان مـي اما همان .انسان را از اسارت بنيادها برهاند و او را سرور هستي كند
واسـطه ابربشـرها،   يعني بشري شدن به بشري وارونه ساخته است؛ ،پروژه نيچه با تقدم تن بر عقل
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توانـد انسـان را   بشري كه داعيه اين را داشت كه مـي  .)73ص، 1388هايدگر، ( است »ضد بشر شدن«
  . بند مدرنيته را نيز نابود ساختهمان انسان نيم ،به ثقل هستي مبدل سازد

. مربوط بـه ايـده بنيـادگريزي نيچـه اسـت      ،كنيمي كه در اينجا بدان اشاره ميآخرين نقد .7
اي كـه بنيـادگريزي   گونهبه ؛خيزدنيچه در مسير ساختن ابرمرد با هرگونه بنيادي به مخالفت برمي

به خلـق بنيـادي جديـد     ،هاي ابرمرداما سپس با طرح ويژگي. عصاره انديشه وي دانست توانرا مي
. افتد كـه همـان ابرمـرد اسـت    به دامان بنيادي عظيم مي ،او در مسير گريز از بنيادها. زنددست مي

. يابد كه گويي مقامي بـاالتر از آن نيسـت  مي ابرمرد در انديشه نيچه چنان قداست، رفعت و منزلتي
 ،ندريزتنها بنيادها فرونميبدين ترتيب نه. نشيندكشد و خود جاي آن ميابرمرد، خداي را به زير مي
  .زندشود كه شانه به شانه بنيادهاي پيشين ميبلكه بنيادي نوين خلق مي

  نتيجه
نتايج ذيل را درپي خواهد  ،هاي ديني و عقليبررسي نظريه ابرمرد نيچه و نقد آن از منظر آموزه

  : داشت
امـا   ؛كند، ستودني استهاي پروژه روشنگري را آشكار مينظريه ابرمرد تا آنجا كه ضعف .1

شود، واجـد تناقضـات، ايـرادات و اعوجاجـات     گاه كه از جنبه سلبي به بعد ايجابي متمايل ميآن
تـوان  آيد و نمـي كار ميانديشه نيچه تنها در بخش نقد مدرنيته به ،از اين منظر. شودفراواني مي

  .انتظار چنداني در جهت معماري فكري پس از مدرنيته از آن داشت
. سـازد زمان خود را از چندين سالح محروم ميدازي خويش، همپرنيچه در مسير انديشه. 2

دهـد و بـا هجـوم بـه     هاي عقلي جهت معماري فكري را از دست مياو با نقد عقالنيت، پشتوانه
اي خود را از دسـت  بهره مانده و وزن انديشهويژه در بعد الهي آن، از ابعاد الهي بيبه ،متافيزيك

  .جابي انديشه وي بسيار نحيف شده و توانايي ساختن را نداردبعد اي ،به همين جهت. دهدمي
كند كـه توتاليتريسـم نتيجـه از ميـان رفـتن      كيد ميأت گريز از آزادياريك فروم در كتاب  .3

هايي چون دين و دولـت،  گاهوي بر اين باور است كه با نابودي تكيه. انسان مدرن است ينقاط اتكا
نحـوي  هاي پيشين را بـه گاهمتمايل شده تا امنيت حاصل از تكيه هاانسان مدرن به سمت ابرانسان

هايي چون هيتلر و موسـوليني  اي از شخصيتاي گستردههاي تودهحمايت ،به همين جهت. بازيابد
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. وضوح قابل رؤيـت اسـت  چنين روندي در انديشه نيچه نيز به .)1388 ،فـروم  :به ك.ر(صورت پذيرفت 
بشر فروشـده نيچـه   . ريزد، تمامي بنيادها و باورهاي جوهري را فرومينيچه در مسير تكامل ابرمرد

هاي ديني است و نه حتي حمايت دولـت  هاي عقلي را به همراه دارد، نه متكي به آموزهنه پشتوانه
اي گونـه گيـرد تـا بـه   در اينجاست كه در مسير فراشدن، ابرمـرد شـكل مـي   . را به همراه خود دارد

گونـه كـه   اين روند همـان . ند و نقطه اتكايي براي انسان فروشده مهيا سازدخألهاي پيشين را پر ك
هـايي  گيري مكاتبي چون فاشيسم، نازيسم و استالينيسيم و شخصيتبه شكل ،كندفروم تأكيد مي

  .شودچون هيتلر، موسوليني و استالين منتهي مي

  فهرست منابع
 .قرآن كريم -
انتشارات مركزي،  :جاالدين دري، بيترجمه ضياء سينا،رسائل ابن ،بداهللاحسين بن ع سينا،ناب -
1360. 
 .1373 امروز، فرهنگ بنيانگذاران: تهران فوالدوند، اهللاعزت ترجمه ،نيچهپي، .جي استرن، -
  .1390نشر علم، : ترجمه رؤيا منجم، تهران نيچه، جنگجوي آزادي، رودلف، اشتاينر، -
: ، تهران2، چديگرانترجمه ماني حقيقي و  ،مجموعه مقاالت، هابودريار، سرگشتگي نشانه -
  .1378مركز، 
 محسن ترجمه ،)نيچه سياسي انديشه بر ايمقدمه( عيارتمام انگارهيچ پيرسون،كيت انسل، -

 .1375 خجسته، :تهران حكيمي،
 .1378اسراء، : ، قم2، چشريعت در آينه معرفت، هللاجوادي آملي، عبدا -
 .تامركز مديريت حوزه علميه، بي: ، قمدر قرآنشناسي شناخت،  ـــــــــــــــــــ -
  .1386بنياد حكمت اسالمي صدرا، : تهران انسان در گذرگاه هستي، سيد محمد، اي،خامنه -
: تهران ،مجموعه مقاالت در شناخت نيچه، ترجمه حامد فوالدوند، »ابرانسان نيچه«آلن،  دبنوا، -

  .1384كتاب نادر، 
 .1385جامي، : ، ترجمه حامد مهرپور، تهراني نيچههاجستاري در انديشهدلوز، ژيل،  -
 .1388مركز، : ، ترجمه داريوش نوري، تهران)زرتشت نيچه( نقاب روشنگري استنلي، ،روزن -
 نشر :تهران فيروزآبادي، سعيد ترجمه ،نيچه آثار بر تفسيري نيچه؛ است اينشولته،كونتر،  -
 .1378 ثالث،
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  .تابدر، بي :جاحسين حسيني، بي ترجمه سيد، تئوري شناخت در فلسفهصدر، محمدباقر،  -
ترجمه و تنقيح اصغر  ،)اسفار 9و8جلد (معرفت النفس ابراهيم، بن محمد شيرازي،صدرالدين  -

  .1370نشر جنگل، : طاهرزاده، اصفهان
 .1388 ،مرواريد :اهللا فوالدوند، تهرانت، ترجمه عزگريز از آزاديفروم، اريك،  -
: تهران ،7، ترجمه عبدالكريم رشيديان و ديگران، چمدرنيسمپستاز مدرنيسم تا فوكو، ميشل،  -

  .1388ني، نشر 
 .1385پرسش،  :، ترجمه منوچهر اسدي، آبادانزندآگاهي نيچه ،فينك، اويگن -
اصغر ترجمه عليرضا طباطبايي و عليفريدريك نيچه، فيلسوف فرهنگ، كاپلستون، فردريك،  -

  .1388زوار،  :حلبي، تهران
هاي رهيافت فصلنامه، »ظهور فلسفه سياسي پسامتافيزيكي در قرن بيستم«د، كاشي، محمدجوا - 

  .1386، تابستان10شماره، الملليسياسي و بين
اميركبير، : الدين اديب سلطاني، تهرانرشمسي، ترجمه مسنجش خرد نابكانت، امانوئل،  -
1362.  
عليرضا ، ترجمه مدرنيسمنيچه، هايدگر و گذار به پست، ت، اسميسگرگوري برو -

  .1379پرسش، : آبادانسيداحمديان، 
  .تاسپاه پاسداران، بي: ، تهرانشناخت در قرآنمطهري، مرتضي،  -
مؤسسه چاپ و : ترجمه محمدرضا عطايي، مشهد كليات علوم عقلي، محمدجواد، مغنيه، -

 .1370انتشارات آستان قدس رضوي، 
: انر، ته)ماكان(محمد بقايي ، ترجمهشرح افكار و آثار برگزيده نيچهدانيل، استنلي، مك  -
 .1383اقبال، 
  .1385خوارزمي، : فوالدوند، تهران هللا، ترجمه عزت افالسفه بزرگمگي، برايان،  -
روز، فروزان :تهران، 6چترجمه محمدباقر هوشيار،  اراده معطوف به قدرت،نيچه، فريدريك،  -
1377.  
  .1384جامي، : بادي، تهرانترجمه سعيد فيروزآ انساني بسيار انساني، ،ــــــــــــــ  -
 .1374 روز، فكر :تهران منجم، رؤيا ترجمه ،نآنك انسا ،ــــــــــــــ  -
 .1388 ،آگاه :تهران ،داريوش آشوري ترجمه ،تبارشناسي اخالق ،ــــــــــــــ  -
  .1362 آگاه،: ترجمه داريوش آشوري، تهران ،چنين گفت زرتشت ،ــــــــــــــ  -
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  .1352آگاه، : ترجمه عبدالعلي دستغيب، تهران ،الدج ،ــــــــــــــ  -
ابوتراب  و ، ترجمه عباس كاشفسودمندي و ناسودمندي تاريخ براي زندگي ،ــــــــــــــ  -

  .1385فروزان روز، : سهرابي، تهران
 :ترجمه ناهيد احمديان، آبادان درآمدي بر زندگي و تفكر، فريدريش نيچه، جاني، واتيمو، -

 .1389پرسش، 
جرت، .ل.ويرايش و تلخيص جيمز سمينار يونگ درباره زرتشت نيچه، گوستاو، گ، كارليون -

  .1386كاروان، : ترجمه سپيده حبيب، تهران
 .1388پرسش،  :آبادان ترجمه منوچهر اسدي، متافيزيك نيچه، مارتين، هايدگر، -

  

- Descartes, rene, The Philosophical Writhings, translat by jhoncottingnam and 
stoothoff, vol 1, New York: Cambridge university press, 1985. 


