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 محسن سلگي

و علوم سياسي كارشناسي ارشد علوم سياسي )ره(باييدانشگاه عالمه طباطدانشكده حقوق

)7/12/90: تاريخ تصويب–13/8/90: تاريخ دريافت(

: چكيده

و» ابرمرد«مقايسه و اين نوشتار موضوع اقبال الهوري» انسان كامل«نيچه است تا وجوه افتراق

به. شوداشتراك آنها هويدا  و بديع ابرمرد نيچه. دارند» انسان آرماني«هر دو فيلسوف رويكردي نو

انسان كامل تعبيري است كه در سپهر انديشة. استشده خود او بيانةبوسيل باريننخستبراي 

 اقبال نيز در تبيين مفهوم،اين با وجود.به كار برد محي الدين عربي توسط باريناسالمي، نخست

اي تأسيسي، تاريخ انديشيدن دربارة گونهانسان كامل به شيوة تقليدي صرف عمل نكرد، بلكه به

و تعالي بخشيده استانسان و شباهت هاي انسان. كامل را توسعه و عالقة اقبال به نيچه توجه

نيچه از مطرح ترين. آرماني آنها سبب شده تا عده اي به اشتباه اين دو مفهوم را يكي انگارند

و اقبال، شناخته شده ترين فيلسوف معاصر مسلمان در غرب است . فيلسوفان معاصر غرب در ايران

و مهم ترين حاصل فكري آنهاست» انسان كامل«و» رمرداب« .دايرمدار

: واژگان كليدي

و اخالق ابرمرد،  انسان كامل، آرمان، بازگشت جاودان، جاودانگي، دين
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 مقدمه
و اقبال، بر آن Friedrich Wilhelm Nietzsche/با توجه به تشابهات ظاهري برخي آراء نيچه

ن به گفتة شديم تا مفهوم ابرمرد در زد نيچه را با انسان كامل اقبال مقايسه كنيم؛ دو مفهومي كه

به خطا رفته انداقبال عد كه.ه اي در همسان انگاريدن آنها  نيچه از جمله فيلسوفان غربي است

و عالق مي كندةنظر در.)27: 1389مينوي،( اقبال را جلب به محمد بقايي و اقبال اشاره  نسبت نيچه

:دسوينمي

مي او اصوالً با هر صاحب انديشه« او-زند اي مدتي گام  ولي تا به آخر با وي نيست، يا از

مي جدا مي شد شود يا پيشي .)43: 1379بقايي،(». گيرد؛ چنانكه از نيچه جدا

اقبال در ارتباط با عدم تأثر انسان كامل. انسان كامل اقبال از ابرمرد نيچه متأثر نبوده است

مي دارد مورد نظرش از : ابرمرد نيچه اظهار

من بيش ... اند به سبب تشابه ظاهري برخي از افكارم با نظرات نيچه گمراه شده... برخي«

تر از آن كه چيزي از نيچه بخوانم يا نامش را شنيده باشم، از بيست سال پيش، بسيار پيش 

و در آن انسان كامل را شرح مقاله .)1383:138:قيصر(». دادميي تحت عنوان آيين تصوف نوشتم

به وجود نخواهد آمد؛ بلكه نيچه هرگز وجود عيني نداشته» ابرمرد«كه بايد توجه داشت و

به اين مهم تصريح نشده است كه ويژگي. اعتراض استنظريه يك هاي ابرمرد در تاكنون

سو. هاي انديشة نيچه است حقيقت تمام ويژگي م،از آن و نهايت انسان كامل اقبال هم، ركز

و مفاهيم. فكر اوست مي كند،... خودي، ارتباط مطلق با واقعيت در انسان كاملكه اقبال عنوان

و با نفسِ/يانسان كامل اقبال، كسي است كه خود. شودمتبلور مي به كمال رسانده  خويش را

زن.برقرار سازدارتباط مطلق واقعيت ...و همچنين آن چه نيچه تحت عنوان ضد مسيح، ضد

ضد. كند در ابرمرد متجلي است طرح مي و .زن است ابرمرد نيز همچون نيچه، ضد مسيح

و انسان كامل و اشتراكي ميان ابرمرد نيچه  سئوال اصلي اين است كه چه وجوه افتراق

و انسان كامل اقبال هم مشابهافرضية اصلي مدعي. اقبال وجود دارد كه ابرمرد نيچه ست

و هم مفار .قهستند

اودباي نظريه پرداز كه دربارة و نيز كسي و اعتقادات او كه مشاهده  اطمينان حاصل كند

و يا جابه1كند صرفاً محصول فرافكنيپژوهش مي  فرد مورد نيزوخودشجايي رواني يا انتقال

و نيز انسان آرماني مي تواند محصول. پژوهش نيست تصوير آرماني انسان ها از آرمانشهر

 
به.ه معناي نسبت دادن غير ارادي رفتار ناآگاهانة خود به ديگران استبprojectio)(فرافكني.1 گاه ضعف هاي خود را

و اما فرافكني مثبت باعث ميشود ديگران را تحسين كنيم اگر شجاعت. ديگران نسبت مي دهيم، كه اين فرافكني منفي است

ت . نيم يا نمي توانيم در زندگي ابراز كنيم، در او مي بينيمسين كنيم، به اين دليل است كه شجاعتي را كه مي تواحيك قهرمان را
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و نيز از خودبيگانگي باشدفراف  از خود بيگانگي را نتيجة Ludwig Feuerbach/فوئرباخ.كني

 بدين معنا كه آدميان تصوير آرماني خود را در موجودي به نام خدا فرا؛دانست مذهب مي

مي مي به همين جهت از خود بيگانه و  رابرت تاكر از خود بيگانگي،از آن طرف. شوند افكنند

و نتيجة خواستهرا مشكلي روح و رواني ميي از. داند هاي مفرط نفس از نظر وي

و  خيزد برمي» شدن ابرمرد«خودبيگانگي، مرضي رواني است كه از كوشش انسان براي كامل

.)85-87: 1377اسپريگنز،(

و فرافكني نيچه بوده است بر نظر فوئرباخ. ابرمرد، زاييدة مشكالت فردي در مورد خدا،

و نيچه تصوير آرماني خود را در ابرمرد صادق  مي» ابرمرد«است گرچه ابرمرد. افكند فرا

و نيچه كينه توزي را صفت بردگان مي پدرش. اوست اما ابرمرد زاييدة كينة؛داند ضدكينه است

و ناكام  به چند زن ابراز عالقه كرد به دل برد، كه كشيش بود، ديوانه شد، پس از مسيحيت كينه

ر شماند، از اين .دو از زن نيز بيزار

مي گيرد رابرت تاكر نظريهنوشتة حاضر با  چرا كه انسان كامل اقبال، از خود؛زاويه

ن  بلكه اقبال با مفهوم خدا توانست بر از خود بيگانگي؛ده استكربيگانگي را بر اقبال مترتب

به انسان كامل تبديل شود و يعني در حال حاضر؛به معني هيچ جا است» يوتوپيا«كلمة«1.غلبه

هدف. را القاء كند»كليت«هدف از آرمان شهر اين است كه حقيقت. روي زمين وجود ندارد

كه رخ داده است، نشان دهد را؛آرمان شهر اين نيست آنچه را  بلكه امكانات بالقوة بشر

به.)122: همان(»توصيف كند گرد بيانخواه ابرمرد نمي. استUtopia/اين معني آرمان شهر ابرمرد

به واقعي؛واقعيت رخدادي باشد و اعتراضي .استت بلكه امكاني بالقوه

مي  Paul Tillich/مفهوم آرمان شهر به زبان پل تيليش« كه اگر آرمان امكاناتي را ارائه دهد

مي؛كرد شهر پيش بيني نمي آرمان شهر پيش بيني كنندة دستاوردهاي بشر است. رفتند از دست

كه آرمان شهر پيش بيني كرده است، تحققو ثابت شده  كه بيشتر چيزهايي است

كه ابرمرد نيچه هرگز تحقق نمي.)همان(»اند يافته و آرماني خواهيم ديد يابد؛ اما انسان كامل

مي. اقبال، موافق با همين نظر تيليش قابل تحقق است :دسوينتيليش

ميهاي آرمان شهر زندگي بشر راك بدون پيش بيني...« انسان خود را در وضعي... ماندد

مي مي نه فقط رشد فرد، بلكه تحقق فرهنگي امكانات بشري نيز متوقف : همان(»... شود بيند كه

126(.

كه نيچه وعده مي و برگزيده، ابرمرد- خواهيم ديد- دهد آنجا  كه از ميان قومي واال

اس مؤيد؛ظهور خواهد كرد او.تآرمان شهري بودن ابرمرد و جامعه امتي اما انسان كامل اقبال

كه آرماني است، عناصر واقعي از. در آن محرز است نيزتدر عين حالي كه هدف قبالً گفتيم

 
).25-28: ي،بي تا شريعت( ريعتي، اقبال را به عنوان انسان كامل معرفي مي كندش.1
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كه حداكثر.هاتآرمان شهر توصيف امكانات بالقوه بشر است، نه بيان واقعي ابرمرد هم از آنجا

مي باشد، شايد در فرد پويايي به  يعني همان كاركرد؛ سوي آينده را ايجاد كندامكاني بالقوه

و آن غلبه بر وضع موجود استهركهو حداقلي واقعي اما انسان كامل اقبال. آرمان شهر دارد

و براي رهايي از روزمرّگي در زمان حال نيست چيزي صرفاً و؛ در آينده  بلكه تاريخ اسالم

.عرفان مشحون از آن است

ميمعيارهايي كه نظريه پرد« ؛گيرد از براي جامعه بازسازي شدة خيالي خود در نظر

به. براي زندگي سياسي نيز هست» هنجارهايي« كه و يا مفهومي است هنجار؛ شكل، طرح

به كار مي و معيار  انسان خوبو- نظريه پرداز از بينش خود از جامعة خوب. رود عنوان محك

مي- شكل كند به صورت معيار استفاده ميو با آن ابرمرد.)126:همان(»سنجد گرفتگي جامعه را

به مثابة سنجه و انسان كامل اقبال وو مقياس نيچه و انتقاد آنها از جامعه  داوري عمل كرده

.انسان زمانه اشان تا حدي حاصل تصورشان از انسان آرماني بوده است

كه« و كليتي است نقطه مقابل مفهوم هنجاري مفهومي است كه نماد اوضاع مناسب

و نقص است بي به جهان معنا.)127: همان(» نظمي خواهيم ديد كه ابرمرد نيچه براي آن است تا

و كه نظم رايج را ويران و هنجارسازي است . تحميل مي كندchaos/نظمي را بر آشوب داده

و هرمنوتيكيكرد رو و معناكاواين مقاله تفسيري و برآن است كه حقيقت بطوني دارد  است

به مغز آن دست يافت به گام با تفسير از آن اليه برداري كرد، تا .بايد گام

و انسان  ابرمرد؛ بديل خدا
و دشمني با مفهوم خداست ست كها او برآن. از نگرگاه هاي اصلي نيچه، خدا ناباوري

و پس از آن است كه امكان تولد مي يابد .)151: 1375پيرسون،(ابرمرد، تنها در صورت انكار خدا

و زاييدة ترس مي » مرگ خدا« از نظر او با).39: الف،1377نيچه،(داند به طور كلي نيچه خدا را وهم

كه اگر انسان نيروي خود را مصروف امكانات براي آزادي بشر گشوده مي مي گويد و شود

تواند از تمامي استعدادهاي خود در اين جهان استفاده خياالت پس از مرگ نكند مي

و مسكّني موقتي براي دردهاي.)239: 1384يرسپاسي،م(كند نيچه، خداآگاهي را زاييدة ترس انسان

مي پندارد ضد،از آن سو).184: 1389نيچه،(او نه تنها و حتي به جاي خدا انسان كامل اقبال  خدا

و خليفة اوستنيست .)76: 1379الهوري،(، بلكه نمايندة

 مرگ انسان
ا كه ابرمرد پس شهمان گونه مي از؛دوز مرگ خدا متولد مرگ« نيچه بر آن است كه پس

و» انسان و غير از خدا و عبور از آن، ابرمرد ظهور خواهد كرد؛ يعني ابرمرد موجودي متفاوت
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و مي گويد.انسان است :نيچه، زرتشت را سخنگوي خود قرار مي دهد

مي... اما زرتشت« و آن پل بود چيزي بزرگ را در انسان و نه هدف بودن انسان آموزد ن

.)122: 1388پيرسون،(»... است

:در مورد ابرمرد نيچه گفته شده است كه

مي...« كه واپسين انسان فرا كه ابربشر آفريده در آن ساعتي از عالم آيد، هنگامي است

 بلكه به اقبال، برخالف نيچه، مرگ انسان را الزمة تعالي او نداسته،.)112: 1385فينك،(» ... شود مي

و همت فردي خود .)37: 1379،الهوري( براي رسيدن به كمال معتقد استانسانتالش

 Eternal Recurrence/بازگشت جاودان
نيچه با آموزة بازگشت. است كه ابرمرد ظهور خواهد كرد» بازگشت جاودان«از دل تجربة

د جاودان مي كه و خواست آنچه ر گذشته رخ داده را براي خواهد ابرمرد را از مرگ نجات دهد

و روح در آن جايي ندارد. بخشد ابرمرد تحقق نه. جاودانگي مورد نظر نيچه كامالً مادي بوده

كه انسان بار.تنها انسان، بلكه هر چيزي پس از مدتي كوتاه رجعت خواهد كرد  او معتقد است

مي ديگر و همانندي به كرّات به زندگي مشابه ).158-159: 1375پيرسون،(آيدو

مي پندارد :در مقابل، اقبال جاودانگي را مشروط

: 1379،الهوري(»...پس جاودانگي حق ما نيست، مگر آنكه با تالش شخصي حاصل شود...«

137.(

و از ميان آدميان نيز تنها مؤمنين را شايستة اين اقبال تنها بشر را قابل جاودانه شدن دانسته

مي.)124: 1380بقايي،(موهبت مي داند به تالش وا دارد، اما جاودانگي مورد نظر او انسان را

و رشادت   را تضعيف- كه خود شيفتة آن است- جاودانگي مورد نظر نيچه، انگيزة كوشش

كه آدمي بر اساس؛كند مي كه دوباره» بازگشت جاودان«يا» دور جاودان« چرا خواهد پنداشت

تكدگردمي بازبه همان زندگي پيشين سيدين، متفكر. رار آن را به كرّات تجربه خواهد كردو

:گفته است» بازگشت جاودان«معاصر عرب، در مورد 

و امور آن را از پيش تعي نظريه« كه عالم را بسته مياي هست داند، اين همان نظرية ين شده

به  به هيچ روي مورد قبول اقبال نيست» دور جاودان«نيچه معروف به عمل زيرا ميل. است كه

به سكون بدل مي و كوشش من را .)131: 1379سيدين،(»سازد را هم در او ويران

كه تحول خلّاق در ذات» تحول خلّاق«در مقابل» بازگشت جاودان« قرار مي گيرد؛ چرا

قائل به تحول Bergson Henry/اقبال به تأسي از هانري برگسون. خود آزادي را تداعي مي كند

به»بازگشت جاودان«.)129: همان( خالق بود مي خواهد نمي تواند ميل ، برخالف آنچه كه نيچه

و ابديت در تضاد قرار مي و حتي با جاودانگي و ابرمرد اقناع كند . گيردجاودانگي را در انسان
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: در تأييد اين مدعا گفته شده است كه

به قدرت پس از نيچه، به تبعيد صري« ح از مفهوم ابديت منجر مشكل فلسفة ارادة معطوف

مي رسد...مي شود .)1373:71اشتراوس،(»انديشة نيچه به تبعيد ابديت به مغاك فراموشي

جز. با شوق نيچه براي تكامل تناقض دارد» بازگشت جاودان«آرمان اگر حركت چيزي

مي دهد، قبالً تكرار شده است؛ لذا آف چه اكنون روي و دوار است، پس آن رينش تكرار نيست

و ابرمرد، بيهوده خواهد بود : بيت زير از اقبال است).1379:78،سيدين(انسان نو

به پايان آمد كار مغان« رگ تاك است/ گمان مبر .)132: همان(»هزار بادة ناخورده در

به جاودانگي معتقد» بازگشت جاودان« نيچه بنا بر با مصرع اول موافق خواهد بود، چرا كه

مي دانستاست؛ اما با مي گيرد؛ زيرا همه چيز را تكراري البته ذكر. مصرع دوم در تضاد قرار

و بيت مزبوراين نكته ضروري است كه اقبال در  به استعداد بي پايان ايرانيان براي تغيير  نظر

.)24/5/1390بقايي،(در اشاره به ايرانيان است»مغان«كه تعالي دارد؛ چرا

 آرماني است،ابرمرد
به سپري كردن نيچه، سه گانه«تولد ابرمرد را منوط آن» دگرديسي طي مي داند كه در

و نبايدها يا همان؛انسان در مرحلة نخست اطاعت گر است  در مرحلة دوم در برابر بايد ها

و طبيعت و سپس در مرحلة سوم به معصوميت كودكانه ارزش هاي حاكم بر جامعه مي ايستد

مي  سه گانه از روح انتقام جويي آزاداب. شودغريزي خويش باز  رمرد پس از دگرديسي

را. اين آزاد شدن، دستورالعمل ابرمرد شدن است،در واقع.مي شود نيچه، روح انتقام جويي

مي كند و از اين رو با آن مخالفت .)142: 1390اريكسن،(دشمن زندگي مي داند

يا ابرمرد از اين فرايند سه گانه ظهور مي با»بازگشت جاودان«از كند ؟ اگر

بر» بازگشت جاودان«ازوكارس سه؛د گردمي ابرمرد دوباره  آيا پس از بازگشت دوباره بايد اين

و اطاعت گر باشد؟ مشاهده مي و نخست بار به شتر بدل شود كه دگرديسي را تجربه شود

اس. ابرمرد آرماني نيچه مبهم است و چون شير نماداز آنجا كه كودك شدن بعد از شير بودن ت

و اخالق است انكار ارزش اي رسيدن به طبيعت غريزي بنابراين، معصوميت نيچه؛هاي رايج

و از نو به. آغازيدن خواهد بود انسان بازگشت به طبيعت وحشي نيچه براي بهبود انسان، او را

.)24و22: 1381نيچه،(دعوت مي كند

مل سويه و تشابهات صرفاً موس است؛ اما اين سويههاي عرفاني در دگرديسي ابرمرد زا ها

و از خود فرارفتن در عرفان اسالمي، محصولي  و غلبه بر نفس، چيرگي بر خود ظاهري است

و انسان كامل اقبال هم از اين حيث مستثني  كه انسان مؤمن كامل است پي دارد ديگر در

. نيست
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و اقبال بر اين باور. انسان كامل اقبال، آرماني است كه اگر زندگي بدون آرمان است

ميوا.)1379:146،الهوري(مجاهده باشد، بقايي ندارد كه جاودانگي را تنها رود تا بدانجا پيش

مي مختص انسان مي هاي كامل كه نيچه جاودانگي را براي هر چيزي آن داند، حال آن دانست؛

به گونه و متناوب؛ در حالي كه اقبال جاودانگ هم به گونهاي بازگشتي و غيري را  اي صعودي

به تصور مي نمود؛قابل بازگشت و به معناي حركتي رو  يعني اقبال جاودانگي را قابل بازگشت

به؛عقب يا تكراري نمي دانست و به گونه اي نو به نو و تازگي آن به جلو بودن به رو  بلكه

ب).125: همان(سمت تعالي باور داشت  ودن، ضد امر استعاليي ابرمرد نيچه در عين متعالي

/transcendantalطي.و آرمان است كه ابرمرد در و آن اين اما تناقضي آشكار وجود دارد

مي» بازگشت جاودان«ازوكارس و امري ماورايي» بازگشت جاودان«. شود ابرمرد يك اسطوره

مي. است ر» بازگشت جاودان«توان ابرمرد قايل به اسطورة حال آيا ا ضدآرمانو زاييدة آن

كه با مترتب شدن نه تنها آرماني، جنبة» بازگشت جاودان«نظريهدانست؟ ابرمرد نيچه

و افسانه اسطوره هم اي .)153-157: 1388سوفرن،(گيرد مياي

و اينبا؛ترين وجه اشتراك آنهاست ابرمرد نيچه مهم آرماني بودن انسان كامل اقبال

و مبهم استتفاوت مهم كه ابرمرد نيچه مصداق عي  اما انسان كامل اقبال مصاديق؛ني نداشته

و همانند انسان كامل اقبال. فراوان دارد به آينده است ابرمرد نيچه در صورت وجود مربوط

ميمرتضي).155: 1375پيرسون،(مصداق پيشيني ندارد ،كند كه انسان كامل نيچه مطهري نيز اذعان

.)220: 1389مطهري،(در آينده است آرماني

مي خوانيم كه بي سابقه بودن ابرمرد و :جايي ديگر در باب جديد

كه ...« و شخصيتي متعالي است حيات زميني را با برخورداري ... ابرمرد، موجودي جديد

به هر گونه واقعيت ماورايي  »تجربه نمايد... از لذات جسماني فارغ از خطاي اعتقاد
).26: 1380رابينسون،(

 مصداق ابرمرد
كه ابرمرد نيچه در هيئت هيتلرهدر دور مي شد  حاكميت نازيسم در آلمان، آنگونه تبليغ

نه تنها در هيتلر، بلكه در هيچ فرد ديگر. استشدهمتجلي نگارنده بر آن است كه ابرمرد نيچه

و نخواهد شد مي. در تاريخ متجلي نشده نه...«:گويداحمد فرديد در مورد نيچه نيچه

به دروغ خود را هوادار نيچه سوسياليس و هيتلر نه ناسيوناليسم را و م را قبول دارد

.)404: 1386ديباج،(»مي داند

و ناسودمندي تاريخ براي زندگي انسان«كتاب در مقدمة مي» سودمندي آن...«:خوانيمنيز

به ناروا دربار كه نازي ها در هيچ.ة او مي گويندچه درباره نيچه مي گويند آن چيزي نيست
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هايك از به كار نبرده كتاب ي نيچه او چنين تعابيري را كه نازي ها از آن بهره برداري كرده اند

).7:ب 1377نيچه،(»است

بس- پس از نژادگرايي- مطمح نظر نازيسم و اما نيچه ضديتي  ستايش دولت است

و خونسر. جدي با دولت دارد هاي خونسرد دتر از تمام غولاو دولت را دزد، دروغگو

و بر آن است كه هيچ دولتي در وي).61: 1370نيچه،(نامد مي مي داند  حتّي سياست را نيز حقير

و معرفت باشد كه عالقمند به فلسفه، فرهنگ ).13: 1383نيچه،(جهان نيست

م كه نيچه آن را از عوامل آفرينشگري و خوداتكايي ابرمرد تا جايي است ي داندتنهايي

و تنها بر خودش تكيه دارد).301: همان( فرد فاشيست يا نازيست جمع. ابرمرد نيچه، تنهاست

را. در فاشيسم فردگرايي مضمحل شده، حال آنكه نيچه فردگراست. گراست نيچه آن فرد واال

مي مي و جمعيت خواهد كه شجاعتش را از خود ).56:ج1377نيچه،(گيرد، نه به اتكاي ديگران

مي؛تواند فرمان بردار كسي باشد ابرمرد نمي كه قرار گيرد تواند در دولت پس چگونه

 فرادستي از اين رو تا خداي؛نظام اطاعت است؟ ابرمرد زيردست هيچ موجودي نبايد باشد

به وجود نخواهد آمد موجود ).149: 1378استرن،(باشد،

به نجات ، اشتراوس(و انقالب فردي معطوف استبا وجود منجي گرايي ظاهري نيچه، او تنها

و امت نيز نظر دارد؛)70: 1373 از.)37: 1379بقايي،( حال آنكه اقبال به انقالب اجتماعي اقبال

و در زير لواي توحيدخواهدمسلمانان مي و نژاد را كنار بگذارند و نبوت مجتمع اختالف اصل

و باالج : 1389،مينوي(ز نظر او دين مهم تر از وطن استا.ماع در برابر دشمنان مقامت كنندشوند

36(.

كه نمي توانند از اصول اخالقي مورد نظر او پيروي كنند مي كند كه اقوامي نيچه پيشگويي

مي يابند به فرمانروايي  به مثابة فضيلت برين در و اقوامي كه آن اصول را از ميان خواهند رفت

مي كندني. Nietzche ,1967: 544)(خواهند رسيد :چه بيان

كه خود را برگزيده... اي تنهايان امروز« و از ميان شما، ايد، قومي روزي قومي خواهيد شد

و از آن ميان ابر انسان شد براستي زمين شفاخانه! ديگر خواهد خاست : 1370نيچه،(»...اي خواهد

8(.

و خصلت منجي بودن آن با وجود تشابهات ب پندار نيچه در باب ابرمرد  مفهوما ظاهري

و ماهوي و تشيع، اختالف عمده و«:داردبا آن منجي در اسالم مفهوم نسبي منجي در اديان

چه نيچه در مفهوم آئين مي» ابرمرد«هاي بزرگ با آن به جز در سه خصوصيت به تصوير : كشد

د وارث زمين خواه«و» شريران را منقطع خواهد نمود«و» روزي مردي خروج خواهد كرد«

و مماشات هم قرار نمي»گشت .)1381:13رضوي،(» گيرند، در راستا

و اسكندر باشد؟ يعني براستي كدام انسان در تاريخ ظهور يافته كه تركيبي از داوينچي
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و ديونيسوسي تركيب ج1روح هنري و شجاعت شواليهبا در مورد.اي باشد نگ آوري

كه آميزهSuperman/ابرمرد«:شخصيت ابرمرد گفته شده است از از نظر نيچه كسي است اي

و داوينچي را داشته باشد خصيصه .)105:، همانقيصر(» هاي اسكندر

دهد كه با توجه به آشنايي نيچه با فرهنگ ايراني، نيچه مفهوم محمد بقايي احتمال مي

كه از تركيب» شير خدا«و» رستم دستان«ابرمرد را از  نا پديد انسان آرماني موال گرفته باشد

در.)69: 1379بقايي،( آيد مي ساده انگاري است كه تا اين اندازه ابرمرد نيچه را به انسان كامل

و واژگوني ارزش ابرمرد بيشتر يك نماد. اسالم نزديك كنيم تي كالبد هاست تا واقعي اعتراض

را. ابرمرد در منظرگاه نيچه گونه اي صورت پردازي استعاري است. يافته مي توان حتي زن نيز

به استعاره تعبير كرد كه زن در نوشته«:در آثار نيچه يك دريدا معتقد است هاي نيچه تنها

نه چيزي بيشتر كه استعاره. استعارة مجاز است، اي براي حقيقي نبودن حقيقت، يعني همچنان

.)74: 1386شاهنده،؛254: 1375پيرسون،(»حقيقت وجود ندارد، زن نيز وجود ندارد

مييچهن و مشرق به آموزه آنجا كه ظهور ابرمرد را خاور زمين گرايانه شرق هاي منجي داند،

به آينده است).88: 1370نيچه،(نزديك مي شود و وجة پيش ابرمرد نيچه در صورت وجود، مربوط

نه در گذشته و تأويل خود را ؛ابرمرد منجي است. اي مبهم مي جويد، بلكه در آينده گويي دارد

 بلكه عدمي است كه پس از واپسين؛غايبِ اكنون موجود نيست)عج(او همانند امام عصراما

. انسان خواهد آمد

 ارادة معطوف به قدرت
به قدرت يا خواست قدرت، تنها به مثابة يكي از خواست و اميال انسان ارادة معطوف ها

و بافتار  مينيست؛ بلكه هستي همه جا حاضر است كه ما را در برگرفته . شودجهان را شامل

و هستي شناسانه و معنايي بنيادي بنابراين، قدرت در نزد نيچه از حالت مادي صرف خارج

و.)12/9/1389،فالحت پيشه( يابد مي مي گويد كه امثال نيچه قدرت را خوب نشناخته اند مطهري

نيچه.)242- 243: 1388مطهري،(تنها به يك جنبه از قدرت كه قدرت حيواني باشد، توجه كرده اند

و اگر ما خواست قدرت كه خواست قدرت را نمي معتقد بود توان از لحاظ اخالقي داوري كرد

مي وقايعه را بپذيريم، چگونگي همة كه تاكنون درك ناشدني نمود، قابل فهم خواهد اي

مي گويداو.)97:ب 1378نيوهاس،(شد كه» نيرو«م پيروزمندانة مفهو«:دربارة اردة معطوف به قدرت

به كار دارد ما پروردگار جهان را آفريده آن فيزيكدانانبه ياري و: اند، هنوز نياز بايد خواست

به قدرت«ارادة دروني را به آن نسبت داد كه من آن را  و ارادة معطوف نيز ... نامممي» خواست

 
و هذيان عارفانه، كه شادمانه زندگي ): Dionysos(يونيسوسد.1 و رقص .را تصديق مي كندخداي تاك
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.)454:ب 1377نيچه،(»...را ريشه كن كنند) يا جاذبه(توانند قدرت دافعه نمي... فيزيكدانان

:گويد اما در مقابل اين ديدگاه نيچه، اقبال مي

ب ذره« به خود بگيرد آيد كه حالت شمار نميه اي از ماده، ديگر چيزي دايمي ؛هاي گوناگون

و استحكام قديم همراه با ويژگي بلكه مجموعه هاي اي از رويدادهاي مربوط به هم، آن سختي

م  نقد بنيادهاي علوم رياضي كامالً... رخت بر بسته است... بستنديكه ماده گرايان بر ماده

.)81و80: 1379،الهوري(»آشكار ساخته است كه فرضية ماديت كارآيي ندارد

و قدرت  عشق
و پيدايش انسان نيرومند يا همان مطهري مي مي داند كه نيچه كمال را فقط در قدرت گويد

اد. ابرمرد ميااو در ودامه اظهار رد كه از نظر نيچه دين را ضعفا اختراع كرده اند تا جلوي اقويا

.)134:ب1376مطهري،( قدرتمندان را بگيرند

مي» عشق«كه،را مركز هستي» قدرت« اقبال برخالف نيچه نه او. داند را نقطة ثقل آن

و علم). 233: 1388صابر،(گويد كه حتي عقل نيز با عشق قابل فهم استمي درعقل مقابل عشق، را

و مي مي داند و بيچاره شد گويد كه اگردو عاجز به همراهي عشق نرود، گمراه خواهد  علم

مي«:گفت اگر نيچه مي).49و48: 1389، مينوي( مي»ورزم، پس هستم قدرت عشق«:گفت، اقبال

وةاز نظر اقبال غلب.»ورزم، پس هستم مي  با عشق عشق بر مرگ استعاري نيست، واقعيت است

و.)123: 1380بقايي،( توان به جاودانگي رسيدمي در مقابل، نيچه عشق را زاييدة حسانيت دانسته

مي كند به سبب روحاني كردن آن سرزنش اقبال، قدرت را نيز.)27: 1381نيچه،(مسيحيت را

مي دانست  سو.)80: 1379بقايي،(جزيي از عشق بانيچهاما از آن آن»عشق« در دشمني ي را نام،

مي كند»آز«ديگر براي او عشق را همانند آز،. اين دو را دو نام براي يك كشش عاطفي تلقي

.)125: 1388كوفمان،( پنداردميل به مالكيت مي

و اختيار  غايت، جبر
و تغيير نمي و نظرية نيچه معتقد است كه زمان ثابت است از» بازگشت جاودان«كند را

ز ميهمين ثابت بودن :الف1377نيچه،(اي جبرگرايي وجود دارد گونه نيچه، نظرية ايندر. گيرد مان

مي...«:شده نمي داند اما اقبال، زمان را از پيش تعيين.)326 را«: گويد اقبال فرايند زماني

كه از پيش ترسيم شده باشد فهم كرد نمي اين فرايند خطي است در حال. توان همانند خطي

ميترسيم شدن كه كه خصيصة. يابد با امكانات وسيع تحقق از آن رو داراي هدف است

و نيز.)73: 1383قيصر،(»...دارد انتخاب كنندگي به آزادي انسان در رابطه با سرنوشت اقبال معتقد

).172: 1382معروف،(خداوند است 
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د و نيچه جا و براي يافتن اختالف اقبال به اقبال نزديك است ارد كمي به هانري برگسون

و برگسون بپردازيم مشابهت مي. اقبال مفهوم بنيادي در دستگاه فكري«:گويدمحمد معروف

كهبا... اقبال... است» استمرار زمان«برگسون  تجربة مبتني بر خود آگاهي«وي هم رأي است

.)169: همان(»در پيوند مطلق هستيم» واقعيت«همان حالت ممتاز وجود است كه ضمن آن با 

و اقبال استاپيوند مطلق با واقعيت مفهومي عرفاني كه مورد قبول برگسون  اما نيچه؛ست

و نبود و برعكس به شناخت نسبي هيچ مطلقي در مقابل به پيوند مطلق با واقعيت قائل نيست

.)184: 1386،شاهنده(باور دارد

و ترس  اخالق
چه نيچه بيشتر با آن نامبردا » اخالق«، ضديت خاص او با شدهر در عرصة انديشگي آن

را. است مي دانسته، به همان طريق نيز اخالق كه خدا را مانع ظهور ابرمرد نيچه همان گونه

و تجلي يافتن او مي  مطهري، انديشة نيچه را مورد انتقاد. انگاردسدي بزرگ بر سر راه ابرمرد

و پرورش هوا به ضعيف تران مي دهد كه چرا جواز تجاوز ميقرار او. كندي نفس را صادر

م  Bertrand/برتراند راسل.)105:ب1376مطهري،(ندكي عرفمصداق ابرمرد نيچه را چنگيزخان مغول

Russell و :نويسدمي نيز مشابه مطهري قضاوت مي كند

مي... از نيچه بيزارم، زيرا ...« كه وي بيش از همه مي مرداني و ستايد، فاتحاني هستند پسند

ا .)1055: 1373راسل،(»... فتخارشان عبارت است از مهارت در كشتار مردمانكه

به قول كاپلستون كه  Copleston/نيچه اخالق را مانع ظهور ابرمرد مي دانسته است؛ ابرمردي

 Fredrick :»...مي و قدرت مرد نيرومندي كه ضعيف را پايمال كند، ماجراجويي خودخواه

.)184: 1371كاپلستون،(»...است مبادالت طلب بي

و توطئة بزدالنة آنان و حاصل اخالق بردگان و اخالق بر ترس ابتناء دارد از نظر نيچه، دين

به پاي اربابان است  عي، امااقبال هم ضد ترس است.)185:همان(براي زنجير بستن ن اقبال در

و حتّي آن را ضد پروا در برابر جهان ديگر را سودم- كه ضد اخالق است-طرد ترس ند

.)145:، همانقيصر( است دانسته ترس مي

و فقر  روح، تن
و با خوار دارندگان تن به ستيز نيچه، حقيقت انسان را در تن خالصه مي كند

تن/هاي شهسوارانه پيش انگارة ارزشوي.)45-47: 1370نيچه،(خيزد برمي مهان ساالرانه را داشتن

و تندرستي روز افز ونيرومند و شكار و ماجراجويي و بازي ون همراه با جنگ هاي رقص

 تفكر تن ساالرانة نيچه، اقبال جهان را روحاني،در مقابل.)38:ج1377نيچه،(»رزمي دانسته است
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).137:،همانالهوري( داند مي

به گونه اي ضعيف در قالب تراژدي وجود داردد  امـا بايـد توجـه؛ر نزد نيچه، انديشة درد

و يـأس نيـست انديشة او تراژدي در داشت كه در؛به معناي فلسفة بـدبيني  بلكـه نيچـه آن را

مي برد و پذيرش شرور به كار نيچه لذت طلب اسـت؛.)101: 1386ديباج،(معناي تأييدگري زندگي

 بلكه براي؛اما او مؤيد عافيت طلبي راحت طلبانه نيست؛ يعني نمي خواهد انسان تنبل بار بيايد 

و سروري را مـي خواهـد انسان تن پر و لذت شاهانة همراه با افتخار، رشادت ،در واقـع. وري

به» هر چيز مجاز است«بيش از آن كه نيچه معتقد به » انسان بر هر چيز تواناسـت«باشد، اعتقاد

كه از آنها بيزار است. دارد -41: 1388سـوفرن،(راحت طلبي را ويژگي انسان هاي واپسين مي داند

40(.

مي كند تن ساالرانه، پنداشت  اقبـال در).257-260: 1362نيچـه،( نيچه را به ضديت با فقر منتهي

به تأسي از موالنا ستايندة فقر است؛ آنگونه فقري كه  خـودةبوسيلبرابر ديدگاه فقر ستيز نيچه،

: 1379بقـايي،(رود مثبت بي نيازي به كـار مـي فقر در انديشة اقبال در مفهوم.دشو فرد برگزيده مي

76(.

و عمل  فعل
و  انسان آرماني اقبال آنگونه كسي است كه از تمامي قواي خود براي تسخير جهان

مي گيرد و مي).186:، همانصابر(بازسازي آن بهره خواهد انسان كامل اقبال، تحول خواه است

شهمسان با انسان كامل اقبالابرمرد نيچه نيز. زمان را عوض كند و منشأ تحول مي  ود

كه پيش تر ديديم-ابرمرد.ستاعمل گرا كه در خويش انقالبي پديد– چنان  انساني است

نه«:شريعتي در مورد انسان كامل اقبال مي گويد. آوردمي كه انسان كامل در عرفان اقبال،

و نه فناتيسم مذهبي، بلكه  است، كه زمان را بايد عوض» عرفاني قرآني«تصوف هندي است

تا(»دكن .)37: شريعتي،بي

:گويدمينيز اقبال خو

كه در مورد« مي» عمل«قرآني كتابي است عمل نهايي، عملي ... كند بيش از انديشه تأكيد

اقبال با مكتب وحدت وجود.)178: 1382،معروف(»...عقالني نيست، بلكه عملي حياتي است

مي كند ر؛مخالفت نه تجربه كه از نظر او اين مكتب نه جهان را واقعيتي چرا و ا قبول دارد

مي داند  ).76: 1388انور،(عيني

و دين  عقل، غرب
و و آخرت و عشق، دنيا به جنگ غرب را نمي ... اقبال، دو گانگي ميان عقل و پذيرد
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به مي و با حاكميت عقل ابزاري قدرت محور، عشق را و عشق تقابل نهاده رود كه ميان عقل

كه براي شناخت حقيقت دو راه.)76:، همانقيصر( استهورطة فراموشي كشاند او بر آن است

و ديگري طريق اشراق كه عقل تدريجاً. وجود دارد كه يكي طريق عقل است مي افزايد سپس

به طور ناگهاني  و اشراق مي يابد  نيچه، همانند اقبال نافي).245: ،همانصابر(حقيقت را در

و ثنويت است؛ اما بايد/دوآليسم و متافيزيك توجه داشت آنجا كه نيچه دوگانگي ميان فيزيك

و دنيا را نفي مي مي يا آخرت و آخرت را هم نفي در كند، متافيزيك كه نبايد و برآن است كند

؛42:،همانشاهنده(برابر اين جهان، جهاني را آفريد كه مانع از توجه به زندگي اين جهاني شود

).37-38: همان،سوفرن

مي گويد-ي در چرايي مخالفت اقبال با عقل اروپايي شريعت چرا؟ اعتراض اقبال«: يوناني

كه اقبال در سخن دارد... يوناني يا اروپائي چيست؟-به فلسفة عقلي به رازي اكنون فهم ما

هاي خشك اي از صورت نزديك شده است، جهان بيني ما همچون جهان بيني غربي، مجموعه

بيذهني، انعكاس انفع و و تصويرهاي مجرد بي الي از جهان و جوش از طبيعت نيست، روح

»نوعي تماس مستقيم با حقيقت است، كشف فرمول احتراق نيست، دست نهادن بر آتش است

تاشريعتي( .)167:، بي

و عليه فرهنگ عقل باور غرب از و منطقي است  نيچه نيز همچون اقبال ضد عقل غربي

و مستي،. مي شوردزمان سقراط تا عصر خود او فرهنگ ديونيسوسي، خودانگيختگي، شور

و  ،سوفرن(را در برابر عناصر عقل غربي مي ستود ... پويش كودكانه، شعر، گزيده گويي، رقص

به كلي نفي؛اقبال منتقد تند عقل گرايي غربي است.)43-44:همان به مانند نيچه  اما عقل را

به سازگاري. كند نمي و اقبال قايل و عشق بود كسي است كه انسان كامل اقبال نيز عقل

و مي.)72: مانه،الهوري( باشدعشق را در خود به اثبات رسانيده سازگاري عقل اقبال به غرب

كه فاقد عشق است؛ستيزد به حاشيه رانده اما. چرا نيچه تقابلش با فرهنگ غرب به خاطر

: 1382گيدنز،( است شدهبگرانة غربي مكتوم است كه بنا به فرهنگ حسا» شور«و» شجاعت«شدن 

كه نيچه ابرمرد را اختراع كرد.)174 به زوال ارزشهاي اشرافي است ازوي. در اعتراض  پس

و جزميت افالطوني از ميان رفته است مي گويد مسيحيت كه در؛آن كه بايد مي شود  بر آن

به فرهنگ اصيل اروپايي بازگشت اص«اين. اين فرصت از نظر نيچه فرهنگ اروپاي»يلفرهنگ

و تا حدي قرون وسطي است ).Nietzche,1989 :2(باستان

بي ترديد انسان كامل اديان از جمله اسالم نيز مذموم  دين در نزد نيچه مذموم است؛

با)ع(انسان كامل اقبال در مسيح. است نيز متبلور است؛ اما نيچه در كتاب دجال، دشمني

ا)ع(مسيح به مي رساندرا حتي برتر از فرهنگ باستانبه زعم او فرهنگ اعراب اسپانيا،. وج

. بوده است
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هنتيج
كه است خواست ِنيچه براي اعمال خشونت عليه اكثريت جمعيت جهان ابرمرد نيچه مؤيد

را. به زعم او برده صفتان هستند اگرچه هيتلر با تفسيري غلط از اين نظريه كمال سوء استفاده

و كر و ايدئولوژيك براي سروري آلمان ساختد از؛از آن نظريه اي نژادي  اما نظرية ابرمرد

كه طراحِ خشونت بنيادي عليه اكثريت انسان هاست به راحتي مي تواند نظر؛آنجا

در مقابل اين. خشونت طلبان را با ايدئولوژي هاي مختلف براي بهره برداري از آن جلب كند

و دوستيِنظرية مروج خشونت  بشريت، نظرية انسان كامل در انديشة اقبال مبلغ صلح

و حاصل ابتكار اوست نظريهابرمرد نيچه، متمايز از تمامي.است در. هاي انسان آرماني بوده

را؛مقابل، انسان كامل اقبال ساختة او نيست كه اقبال آن  بلكه مفهومي است از پيش موجود

و موالنااانسان.كرده استو سياسي روزآمد ،ستكامل اقبال عمدتاً متأثر از انسان كامل جيالني

و اهل مبارزة سياسي است .با اين تفاوت كه انسان كامل اقبال، اجتماعي تر

به روز كردن انسان مي كاملياينجا اثر كه در معارف پيش از اقبال موجود شود مشخص

بيش از هر زماني در تاريخ اسالم»سيعرفان سيا«در واقع در شاكلة انسان كامل او،. استبوده

مي شود .متجلي

مي دهد بي ترديد انسان كامل اقبال ويژگي و انتظارات او را انعكاس انسان. هايي از افكار

و غرب خواهد بود تا. كامل اقبال نيز همانند او ضد عقل يوناني بنابراين نمي توان متوقع بود

ش و كمال انسان كامل او در يا عرفاي تاريخ اسالم)ع(خصيت امامان معصوم مصداق تمام

را. متحقق شود و خواست هايشان و اقبال از انسان آرماني اشان توقع دارند تا آرزوها نيچه

مي دهد؛ مثالً ابرمرد همچون. تأمين كند و صفات خود را به ابرمرد تسري نيچه نيز پنداشت

و غرب خواهد بود . خود او ضد عقل

ا اي وجوه و اشتراكپاره  فتراق
و اخالق انسان خدا وجوه افتراق  عشق دين

مخالف؛مانع ظهور مرگ انسان ضدخدا ابرمرد

 ابرمرد

و مخالف عشق

 غريزه مدار

و تجلي انسان كامل نمايندة

 خدا

جانبدار؛ عامل ظهور تعالي انسان

 انسان كامل

و جانبدار

 محصول عشق

 جامعه جاودانگي مصداق قدرت وجوه افتراق

 ابرمرد

همه چيز است؛

ارادة معطوف به 

 قدرت

بدون مصداق

و خارجي  عيني

 باورمند به جاودانگي

و همه براي همه چيز

 كس

مخالف جامعه؛

 فردگراي راديكال

 انسان كامل
فقط جزيي از

.عشق است

داراي

 مصاديق فراوان

قايل به جاودانگي تنها

براي انسان؛ آن هم انساني 

.كه به كمال مي رسد

در خدمت

 جامعه

)امت(
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عمل ترس آرمان وجوه اشتراك و  غرب عقل

 ابرمرد

آرماني؛ اما ضد

 آرمان

 ضد ترس؛

ترس را مانع

و  اخالق ابرمردي

زبراخالقي  مي ابرمرد

.داند

در تضاد با عقل

و حامي عمل  غربي

 گرايي

منتقد راديكال

و» شور«غرب؛ 

آن» شجاعت« در

.غايب است

و آرمانآر انسان كامل ماني

ها: خواه بايد به آرمان

.تحقق بخشد

مخالف ترس؛ آن

را مانع اخالق مي داند؛ 

اما پروا در برابر جهان 

و حتّي  ديگر را ستوده

.ضد ترس مي داند

مخالف عقل

و جانبدار عمل  غربي

 گرايي

منتقد راديكال

آن» عشق«غرب؛  در

و به  غايب است

و  جهان، خشك

.مكانيكي مي نگرد

:و مĤخذمنابع
:فارسي. الف

و مدرنيته،)1390(.اريكسن، تروند برگ-1 .پرسش: ترجمة اردشير اسفندياري،آبادان.نيچه

.گهآنشر: ترجمة فرهنگ رجايي، تهران.فهم نظريه هاي سياسي،)1377(.اسپريگنز،توماس-2

.نو طرح: ترجمة عزت اهللا فوالدوند،تهران.نيچه،)1373(.استرن، جوزف پيتر-3

و فرهنگي:رجايي، تهران ترجمة فرهنگفلسفة سياسي چيست؟،)1373(.اشتراوس، لئو-4 . علمي

نو:، ترجمة ليال كوچك منش، تهرانچگونه نيچه بخوانيم،)1388(انسل پيرسون، كيت-5 . رخ داد

.ت خجستهانتشارا: محسن حكيمي، تهران ترجمة.هيچ انگار تمام عيار،)1375(. انسل پيرسون، كيت-6

.حكمت: ترجمة محمد ماكان، تهران.مابعد الطبيعه از ديدگاه اقبال،)1388(. انور، عشرت-7

. فردوس:تهران.اقبال به چهارده روايت،)1379(. بقايي ماكان، محمد-8

و كسروي،)1380(.---- ----9 . فردوس:تهران.تصوف در تصور اقبال، شبستري

. نشر علم:تهران.)مفردات فرديدي(و عقايد سيداحمد فرديدآراء،)1386(. ديباج، موسي-10

و مكتب پست مدرن،)1380(. رابينسون، ديويد-11 و فروزان نيكوكار، تهران.نيچه  نشر پژوهش: ترجمة ابوتراب سهراب

 فروزان فر

. نشر پرواز: ترجمة نجف دريابندري، تهران.تاريخ فلسفه غرب،)1373(. راسل، برتراند-12

. نقش جهان: تهران.طلوع ابرانسان،)1381(. رضوي، مسعود-13

تا(. سعيدي، غالم رضا-14 . بعثت: تهران.اقبال شناسي،)بي

ابر-15 . بازتاب نگار:ترجمة بهروز صفدري، تهران. زرتشت نيچه،)1388(. سوفرن، پير

و جامعه از ديدگاه اقبال مباني،)1379(. سيدين، غالم-16 . فردوس: ترجمه محمد بقايي ماكان، تهران.تربيت فرد

. قيصده سرا: تهران.زن در تفكر نيچه،)1386(. شاهنده، نيكو-17

تا(. شريعتي، علي-18 و اقبال،)بي و انتشار مجموعه آثار دكتر شريعتي در اروپا، چاپ حسينة ارشاد: تهران.ما . دفتر تدوين

و اقبال،)1388(. صابر، غالم-19 . يادآوران:ترجمه محمد بقايي، تهران.كي يركگارد

و دولوز،)1382(. ضيمران، محمد-20 . هرمس: تهران.نيچه پس از هيدگر، دريدا

و دنيا از ديدگاه اقبال الهوري،)1380(. فضلي، قادر-21 . فضيلت علم: تهران.دين

.شپرس: ترجمة منوچهراسدي، آبادان.زندآگاهي فلسفة نيچه،)1385(. فينك، اويگن–22

و شش فيلسوف غربي،)1383(. قيصر، نذير-23 .يادآوران:، ترجمة محمد بقايي ماكان، تهراناقبال



 1391پاييز،3شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 262

و عليرضا بهبهاني، تهران.فردريك نيچه فيلسوف فرهنگ،)1371(. كاپلستون، فردريك-24 . بهبهاني:ترجمة علي اصغر حلبي

و بوبر،)1388(. كوفمان، والتر-25 .چشمه: تهران،2جرجمة فرالدين راد مهر،تدشو مشخص مي.نيچه، هايدگر

و راست،)1382(. گيدنز، آنتوني-26 .علمي: ترجمة محسن ثالثي، تهران.فراسوي چپ

. فردوس: ترجمة محمد بقايي ماكان، تهران.بازسازي انديشة ديني در اسالم،)1379(. الهوري، اقبال-27

و آگاهي پسامدر،)1384(. مچر، توماس-28 . پيال: ترجمة فرهاد بامداد، تهران.نيستيجامعة مدني

و انديشة ديني غرب معاصر،)1382(. معروف، محمد-29 . قصيده سرا: ترجمة محمد بقايي ماكان، تهران.اقبال

.صدرا: تهران.انسان كامل،)1389(. مطهري، مرتضي-30

.صدرا: تهران.فطرتب،)1376(......._-31

نو: تهران.لي در مدرنيتة ايرانيتأم،)1384(. علي، ميرسپاسي-32 . طرح

.اساطير: تهران.اقبال الهوري، شاعر پارسي گوي پاكستان،)1389(. مجتبي مينوي-33

و محمد محقق نيشابوري، تهران.انساني، زياده انساني،)1389(. نيچه، فردريش-34 . مركز:ترجمة ابوتراب سهراب

حس.تأمالت نابهنگام،)1383(.......-35 .دايره المعارف ايران شناسي:ن امين، تهرانترجمة

.آگهنشر: ترجمة داريوش آشوري، تهران.تبارشناسي اخالق،)1377........-36

مس: ترجمة رويا منجم، تهران.آنك انسان،)1384(........-37 .كتاب

.آگهنشر: ترجمة داريوش آشوري، تهران.چنين گفت زرتشت،)1370(......-38

. جامي: ترجمة سعيد فيروزآبادي، تهران.دجال،)1385(......-39

و ناسودمندي تاريخ براي زندگي انسانب،) 1377(.....-40 و ابوتراب سهراب،.سودمندي نشر:تهرانترجمة عباس كاشف

و پژوهش فروزان فر

. نشرآگه: ترجمة داريوش آشوري، تهران.غروب بتها،)1381(.....-41

بدفراسوي،)1362(.....-42 و . خوارزمي: ترجمة داريوش آشوري، تهران. نيك

و ارادة معطوف به قدرت، الف،)1377(.........-43 .هرمس: ترجمة رويا منجم، تهران.خواست

.ماهي: ترجمة خشايار ديهيمي، تهران.فردريش نيچه،)1378(. نيوهاوس، مارتين جيكوب-44

.هشهاي فرهنگي دفتر پژو: تهران.نيچه،)1383(. هومن، ستاره-45

با-46 .)24/5/1390(محمد بقايي ماكان گفتگو

با-47 .)12/9/1389،عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي،حشمت اهللا فالحت پيشه گفتگو
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