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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  54، شماره مسلسل 9911 پاییزسال دوازدهم، 

 

 

 هیو حکمت متعال سمیمدرن در پست تیهو

 
 
 
 

 22/8/77تاريخ تأييد:      1/2/79تاريخ دريافت: 

 * * یمحمد عباس 

 * ** یحسن عبد

در  یا مختلف به گونه یها در دوران ،یغرب شهیمسلمانان و اند یسنت فلسف

کار آمدن دوران مدرن و نموودار دودن    ی. با روبردند یبه سر م گریکدیتقابل با 
که نسبت به  یکم نبودند کسان ،یملموس آن در صنعت و تکنولوژ یدستاوردها

ها دد. اما  آن ریگ امند ییگرا مسلمانان بدگمان ددند و موج غرب یفلسف راثیم

ظهور کردنود   یشمندانیبه مرور در غرب اند د؛یبه طول نکش یلیخ تیوضع نیا
را بوه   تهیاز مخالفت با مدرن یراندند و موج ییکه سخن از بحران در علوم اروپا

تووان   یاست که مو  سمیمخالف، پست مدرن یها انیجر نیاز ا یکیراه انداختند. 
 گور، ید یغورب بوه اسواب آورد. از سوو     یفلسوف  یدهادستاور نیآن را از آخر

 یسنت فلسف نیتر و متقن نیتر مسلمانان، به عنوان مقبول انیدر م هیاکمت متعال
تالش دده اسوت، توا بوا اسوتفاده از روش      قیتحق نیگردد. در ا یم یمعاصر تلق

 یعنو ی ؛یمسوالل مرورد در مبااول فلسوف     نیاز مهمتور  یکی ،یلیتحل -یفیتوص
. هود   میکنو  یبررسو  یفکور  شیدو گورا  نیو را از منظور ا  ینانسا تیمساله هو

                                                 
 .(m.abbasi1001@gmail.com) دانشگاه باقرالعلوم یارشد فلسفه و کالم اسالم یکارشناس *

 .(abdi@bou.ac.ir) دانشگاه باقرالعلوم یاستاديار و عضو هيئت علم **
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خوود را   ینودتار آن است کوه نشوان دهود، غورب کوه روزگوار       نیاز ا سندهینو
نگذادوته و او را   یباق یتیانسان هو یامروز برا دانست، یم یانسان باور دار هیداع

 دهیو را بوه د  یانسان تیکه فلسفه مالصدار، هو یدر اال نگرد، یم ریتحق دهیبه د
 نیو . در آخر بوه ا داند یم یو اله یمتعال یها جنبه یو آن را دارا ستهیکرامت نگر

و  أسیجز  یانسان، سرنودت تیهو ،یکه در تفکر غرب دیرس میخواه یجمع بند
 یانسوان در تکواپو   یاله تیهو ،یینخواهد دادت، اما در نگاه صدرا یسرگشتگ

 .واال است یبه مقصد و مقصود دنیرس

 

  .مالصدرا ،هیاکمت متعال ،فوکو ،تیهو ،سمیپست مدرن :کلیدی واژگان

 مقدمه

ترین مباال ادیان و اندیشمندان بزرگ همواره انسان را به عنوان یکی از محوری

ند انسان باید راهوی را طوی   ر ادیان معتقدبیشتاند. دادهنظری خود مد نظر قرار می

دینی راهی برای تحصویل هموین    هایستورد کند تا بتواند به کمال برسد و عموماً

های الحادی توانستند تفسیر دیگری از  مرور رودنفکران و جریان اما به ؛غرض است

انسان عرضه کنند و او را محور عالم معرفی نمایند. این نظامات فکری  بوا بررسوی   

منود  دند هرچه بیشتر از وجوود محووری او در عوالم بهوره    کو ابعاد مخفی انسان می

ای بویش نبووده و آرزوهوای    راهوه گردند؛ اما دیری نپایید که معلوم دد ایون راه بوی  

اال انسانی که توا نووق قلوه بواال رفتوه بوود،       . پرستان نقش بر آب دده است انسان

هایی روی کار آمدند تا او را هرچوه  بایست با صورت به پایین پرت دود. جریان می

( Post modernism) مدرنیسوم  هوا پسوت  انزودتر به پایین بکشند. یکی از این جری

کند نقایص او را برجسوته  تالش می است که با نگاهی تحقیرآمیز به هویت انسان

کند تا بتواند سقوط هرچوه بیشوتر انسوان را بوه نظواره بنشویند. از سووی دیگور         
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غربوی را   یلسووفان اندیشمندان مسولمان از هموان ابتودا مسویری غیور از مسویر ف      

ینکه توراث ارزدومند متفکوران اسوالمی بوه دسوت اکویم متألوه         پوییدند تا ا می

های های دین و یافتهمالصدرای دیرازی رسید و او توانست با استعانت از آموزه

توان اکمت متعالیه او دک میعرفای راستین، بر غنای فلسفه اسالمی بیفزاید. بی

از گذدوت   ترین سنت فلسفی در بین مسلمانان به دمار آورد. اوال پو   را مهم

تورین  مدرنیسم و اکمت متعالیه به عنووان یکوی از مهوم    هر کدام از پست هاقرن

 آیند.دستاوردهای فکری بشر در غرب و درق عالم به اساب می

توانود  همانا بررسی آخرین دستاوردهای فکری و مقایسه تربیقی میان آنها می

هنوز  ،خلق دده چند آثاری در این خصوصای به انسان ببخشد. هربصیرت ویژه

شده اسوت. دواید کمبوود منوابع و     ها بررسی دقیق نهای زیادی از این تقابلجنبه

ترین ایون عوامول بادود. در تحقیوق     ها از اصلیمدرنیست بودن سخنان پست مبهم

مدرنیسوم و اکموت    پردازیم که هویت انسانی در پستله میئپیش رو به این مس

انود   و هر کدام به چه نحو به انسان نگریسته ندمتعالیه از چه جایگاهی برخوردار

 کننود  ای که هر کدام از آنهوا بورای انسوان تصوویر موی     در ضمنِ این تحقیق آینده

 نیز رودن خواهد دد. 

 مدرنیسم معنای پست. 1

بایود معنوایی رودون از    مدرنیسوم بپوردازیم،    پیش از آنکه به مسئله هویوت در پسوت  

مدرنیسوم الزم اسوت ابتودا    دناخت درسوت از پسوت   مدرنیسم اراله کنیم. برای پست

« مدرنیسم پست»را بشناسیم؛ چراکه مدرنیسم بخشی از ترکیب  (modernity)مدرنیته 

بوا  « پسوت »آید. پ  از معرفی مدرنیته زمینه الزم بورای توضویت ترکیوب    به دمار می

 پرداخت. مدرنیسم خواهیم دود و به معرفی پستفراهم می« مدرنیسم»
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 قصود از مدرنیتهمالف( 

های فکری، سیاسی،  ساز که بتواند همه اوزهمدرنیته به عنوان عنصری جریان

فرهنگی و اجتماعی را در قبضه خود بگیرد، از اواخر قرن هفدهم یوا اوداک ر از   

اوایل قرن هجدهم در اروپا دکل گرفت. از این جهت باید بوه سوه دوره مودرن    

پانزدهم که مقارن با رنسوان  اسوت کوه در    اول، مدرن در خالل قرن  :اداره کرد

که  61و  60 دوم، مدرن در قرن .(4-7: 7711)احمدی، گیرد قرار می« وسری»مقابل

بوه کوار   « نووآوری »در مقابل باستانگری و در معنایی نزدیک به ریشوه لوووی آن   

تا دوران ما که به معنای نوآوری و بهترزیسوتن و   61رود. سوم، مدرن از قرن  می

 .(705-701: 7711)نوذریی،  رود به کوار موی   (Tradition) در مقابل سنت صرااتاً

فاصوله  »مقصود ما از بررسی مدرنیته همین مورد اخیر است که دروع آن را باید 

« دودن جواموع اروپوایی    از آغواز صونعتی  »یوا   و« میان رنسان  و انقالب فرانسوه 

 دانست.

هوا  اموا در هموه اووزه    ؛دارد ای معنایی خاص بوه خوود  مدرنیته در هر اوزه

افظ دده است. اگر بخواهیم تعریفی از « گسست از سنت و اصالت عقل جدید»

مدرنیته نظوام متویور و متحوولی    »مدرنیته اراله دهیم، مناسب است چنین بگوییم: 

است که به واسره فاعلیت ارادی انسان، میل و تعلق دنیوی را با تکیه بر عقالنیت 

کارهای جدیود  ووم جدید در دکل سازمانی وسیع و با سازگسسته از وای و عل

در مدرنیسوم نشوان   « ایسوم »پسووند   .(71: 7751)خاکی قراملکی، « بخشدتحقق می

 .(71: 7755)مشکی، به یک مکتب اداره دارد  مشتمل بر آن دهد واژهمی
 مدرنیسم مختلف از پست ب( تفسیرهای

بوا نگواهی نقادانوه بوه بررسوی      مدرن واکنشی است در برابر مدرنیتوه و  پست

باز  (Nietzsche) ه مخالفت با مدرنیته به نیچهپیشینپردازد. می« وضعیت مدرنیته»
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اند. وی نقد کامل و معرفی کردهمدرن  پستفیلسو  ؛ از همین نظر او را گرددمی

در  .(Nietzsche, 1975: 310)رامانه مدرنیته را در دستور کار خود قورار داد   بی

چگونه جهوان راسوتین بودل بوه افسوانه دود        »ای به نام بتان قرعهکتاب دامگاه 

وجود دارد. نیچه با نگواهی انتقوادی نسوبت بوه مدرنیتوه       1«سرگذدت یک ادتباه

جهوان راسوتین   »کنود:  وضعیت کنونی جهان را چنین تحلیول و تفسویر موی    نهایتاً

دد و بعود رهوا دود. بوا     نادناختنی باقی ماند. نخست همچون جهان خدایی فرض 

کشتن خداوند، انسان یعنی کشیده او نیز کشوته دود. بوا کنارگذادوتن آنچوه جهوان       

آیود نیوز از کوف رفوت. در     دد، دنیا آن سان که به چشم موا موی  راستین خوانده می

. (Nietzsche, 1966: 40-41)ها )جهان مدرنیته( قدرت گرفت مقابل، دنیای ارزش

اند و نگاه نقادانه به پی گرفتهرا نیز همین رویه نیچه مدرن  پستدیگر اندیشمندان 

 آید.مدرنیته یکی از اصول آنها به اساب می

توالش  « یاددادوتی دربواره معنوی پسوا    »ای با عنوان در مقاله (Lyotard) لیوتار

. او سه معنا برای پسا مرورد  کندمدرنیسم را رودن در پست« پسا»کند معنای  می

 داند:چند هیچ کدام از آنها را خالی از ادکال نمیرنماید، همی

به عنوان دگرگونی یک دوره یا سبک بوه دوره بعودی معرفوی     پسامدرنالف( 

است؛ یعنوی تووالی   « توالی»ی امدرنیسم به معندود. در این تفسیر، پسا در پسامی

رودنی قابول تشوخیص اسوت. در ایون     هایی که هر یک بهزمانی یا تاریخی دوره

 آید.می دمارمدرن مسیر جدیدی نسبت به مسیر قبلی به رالد پستاص

ب( نوعی افول اطمینان به مقوله پیشرفتی که غرب دو قرن آن را پذیرفته بود. 

هوای  توان هر تحولی را پیشرفت خواند و در دنیای اموروز طورد  دیگر نمی نوناک

                                                 
1. How the real world at last became a myth (history of an error). 
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بخشی که از جانب غرب اراله دده بوود، اعتبوار خوود را از    دمول و رهایی جهان

 ورود به این دوران یا این نوع تفکر است.مدرن  پستدست داده است. 

هوا و  مدرن جایگزین مدرن نیست، بلکه بازخوانی و نقد مستمر ارزشج( پسا

نیست، بلکه نامی مدرنیته، عصر جدیدی های مدرن است. در این تفسیر پساطرد

هایی که تجربه مودرن را دوکل   ای از نقدها که اساس گفتمان رای مجموعهاست ب

 .(67-66ب: 7755)مالپاس، کشد به چالش می ،اندداده

گفته است و ما نیوز در   مدرنیسم پستمعنای  رههمان طور که خود لیوتار دربا

ز مدرن است و جودای از آن  مدرن بخشی اکنیم، پستاین نودتار آن را اراده می

پرسوند مدرنیتوه چیسوت     دورانی از تاریخ است که در آن میمدرن  ت. پستنیس

ای است که همواره به طور تاریخی بوه  از آنجا که مدرن به گونه. (54)همان الف: ص

گیرد، اگور ایون نگورش را در    رود که بالفاصله قبل از آن قرار میجنگ با چیزی می

مدرن نیز  مورد مدرنیته دادته بادیم، مدرن همواره پسای چیزی است. در مورد پست

باید گفت، هر آنچه قباًل دریافت دده اسوت، بایود بوه دیوده دوک و تردیود بوه آن        

 .(717-711: 7751)نذریی، نگریست، اگرچه همین دیروز ااصل دده بادد 

 رنیسممد پستهویت انسانی در . 2

 ددرستی نشوان داده دوود، بایو    به مدرنیسم پستبرای آنکه هویت انسانی از منظر 

کنیم. به همین منظوور  را بررسی  ممدرنیس ثیرگذار در پستأنظریات اندیشمندان ت

کوه   مدرنیسمترین اندیشمندان پستسه تن از مهم یبا استناد به آرا در این بخش

 دوند؛ یعنوی فوکوو  ی میقاین اندیشه تل نظران اصلیبه عنوان مروّجان و صااب

(Nietzsche)، لیوتوووار (Lyotard) و دریووودا (Foucault)  بوووه بررسوووی هویوووت

 مدرنیستی خواهیم پرداخت.پست
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 سرگشتگی و نفی سوژه مستقل  الف(

ورزی اسوت و تفواوت   ها توانایی آنها در تعقل و اندیشوه ویژگی اصلی انسان

 ؛های معرفی، ادراکی و دناختیِ اوستهمین جنبهبارز انسان با سایر ایوانات در 

اما در اندیشه متفکرانی مانند فوکو، انسان آن سوژه دانشی است که دارای اراده و 

ود اساسا انسان ذات یا گوهری ندارد که بخواهد به آن برسود و خو   یست.اختیار ن

ه خود مقدار در طوفان اوادث است کای بیذره را کشف کند؛ از این روی انسان

نقشی در آنها ندارد. این نگرش، مرگ انسانیت را در اوزه معرفتی رقوم خواهود   

هویت و غیر مستقل از جامعه تنوزل  چراکه در این نگاه انسان به موجودی بی ؛زد

بوه صوورت اجبواری بور او تحمیول       ای که اتی مقررات اخالقیبه گونه ؛یابدمی

 .(50-56: 7710پذی، )نصیریدود  می

خال  متفکران مدرن، بسیار به سوژه انسانی بدبین است. او در کتاب  فوکو بر

دهد. وی جنوون  تاریخ دیوانگی امله به سوژه انسانی را دستور کار خود قرار می

پزدوکی را  کند؛ چراکه روانبررسی می پزدکی آنای غیر از جنبه روانرا از زاویه

: 7717)احمدی، آورد اساب میسخن و گفتمانِ مسلط مدرنیته، در باب جنون به 

کند که در دوران قبل از مدرن، دیوانگوان هرچنود از   فوکو تصریت می .(171-171

منزلت اجتماعی پایینی برخوردار بودند، به عنوان عضوی از جامعوه بوه اسواب    

 ؛ اموا در دوره کالسویک  دادنود آمدند و در کنار سایر مردم به زندگی ادامه موی می

کوه خردبواوری جدیود    هوا قابول دیودن بوود؛ چرا    پشت میلوه  جنون تنها دیگر از

 ن به مخاطره بیفتود. در ایون دوران دیووانگی   ر اثر دباهت با مجانیخواست ب نمی

رفت که هیچ اثری از انسانیت در آن وجود ندادوت. فوکوو   ایوانیتی به دمار می

های واشتناق و دردآوری از چگونگی زندگی جدید دیوانگوان  در ادامه گزارش

آمیز مجانین را ااصول خردبواوری مدرنیتوه بوه     کند. وی زندگی تاسفمررد می
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 .(57-54: 7757)فذکذ، آورد می دمار

از نظر فوکو با تحلیل تباردناختی سوژه به این مرلب خواهیم رسید که چیزی 

تواند وجود دادته بادد، بلکه سوژه چیزی مستقل به اسم سوبژکتیویته انسانی نمی

گیورد. بوا ایون اسواب بایود فوکوو را ضود        ها دکل میرون گفتماناست که در د

بندی جامعه و  گرایی دانست و او را منکر نقش اراده آگاهانه انسان در صورتسوژه

 .(710-715و  56-50: 7710پذی،  )نصیری تعیین ماهیت و ساختار آن به اساب آورد

متنووعی مرورد اسوت،    های فوکو بر این باور بود که در هر دوره تاریخی گفتمان

های دیگر و ما علووم  گفتمان مانند گفتمان دینی، گفتمان علمی ، گفتمان هنری و

اسوت   فوکوو در صودد    کنویم. ها بررسی میبندی همین گفتمان را در سرت قاعده

هایی است که به صوورت  ثیر رسوبات و اندیشهأانسان همواره تحت ت نشان دهد

ورزی سیرره گفتمان برآمده از آنها، دست به علمناخودآگاه وجود دارند و تحت 

ها برای دانشومندانی کوه   گیری گفتمانزند. این در االی است که قواعد دکلمی

در آن دوره قرار دارند، غیر قابل دسترسی است و هرچه فاصله ما بوا آن گفتموان   

 .(77: 7716)هیبذیت ال و دیگران، دود تر میتر بادد، دناخت آنها مشکلنزدیک

معتقد است  لیوتار نیز وضعیتی مشابه دارد. وی ستقلدر خصوص نفی سوژه م

های زبانی وجود دارد و مجموعوه قواعود   هویت انسانی به عنوان سوژه، در بازی

های نتیجه آنچه هویت انسانی و افکار و آرزوی سازد. درمختلف، هویت ما را می

سازماندهی دانش در جامعه هستند  های زبانی و فنونسازند، همان بازیاو را می

 .(40ب: 7755)مالپاس، از این قواعد خواهد بود  و هویتِ انسان تابعی

سووژه مسوتقل    با امله بوه  نیز مدرنیسم پستدریدا دیگر اندیشمند مررد در 

کنود  ای دیگر بر سوژه باوری مدرن وارد کرده است. او تصریت موی  انسانی، ضربه
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فورضِ وجوود یوک فاعول معرفوت      ار اندیشه بر پویش که از روزگار افالطون، مد

مستقل و واجد هویت استوار بود. دناخت نسبت به ادیا مبتنی بر این اصل است 

چنود دوناخت   امور محسوس را دادته بادود، هر که ذهن انسان توانایی دناخت 

پوذیر بادود. ایون رویکورد      طریق عقل و مشاهده م ول امکوان   اقایق ادیا تنها از

هوا و تفسویرهای دیگوری مقبوول افتواد.      دوران بعد از او نیز با دکل افالطونی در

کانت نیز در هموین راسوتا    کرد ومیتأکید « ورزمنِ خردمند و اندیشه»دکارت بر 

ر مورد جای پرسش ده ب نیچه در موضعی انتقادی معتقد بوداما  ؛دادتقدم بر می

خوود را از دام آن نجوات    توانید پرسید چگونه میبا «من»ماهیت انسان یا همان 

این ذهن باوری را به چالش  مکتب ساختارگرایی نیز تالش کرد  داد. پ  از نیچه

دریدا با جنبه ایجابی ساختارگرایی موافوق نبوود و از ایون جهوت      چندهر -بکشد

در هور صوورت    .(115: 7755)سووذی،،   او را پساساختارگرا به اساب آوردباید 

را در دسوتور  « خودبواوری »داند کوه املوه بوه    نی میدریدا خود را از جمله کسا

 . (7-7: 7755)ضمیران، کارش قرار داده است 

کووه بووه را دریوودا پوو  از نقوود روش پیشووینیان، نظریووه اختصاصووی خووودش 

مقصوود دریودا از    کنود. اینکوه دقیقواً   مرورد موی   ،دوهرت یافتوه  « دکنی دالوده»

بردار نیسوت   یفدکنی تعر زیرا دالوده ؛قدری مشکل است ،دکنی چیست دالوده

دوکنی، مقووالت منروق    در دوالوده  .دوود و تعریف آن، موجب نقض غرض می

دود و در مقابل طرای نو سنتی، مانند تعریف، توصیف و تحلیل کنار گذادته می

ای مقولوه  دوکنی گردد. البته از این سخن نباید نتیجه گرفت که دوالوده عرضه می

ن است که با ذهنیتِ منروق سونتی نبایود بوه     معناست. بلکه سخن در آسراسر بی

بخشویدن از دل  دریدا معتقد بوود معنا  .(41-70: 7755)یویل، دناخت آن پرداخت 
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 چون گوینده، دنونده و وضعیت آنهاآید. عواملی همای پیچیده بیرون میمجموعه

فرهنگی و اموری از این دسوت، دارای روابوط ناخودآگواهی     -های تاریخیزمینه

؛ درستی قابل درق نیسوت  معنا به نتیجه در ؛افرایندمی ابر پیچیدگی معن هستند که

هوای  ها و میانجیانگادت ها و پیشای از انگادت زیرا در پشت هر معنایی، دبکه

؛ از ایون  گیرنود مورد غفلت قرار موی  نشدهنامرلی وجود دارد که به صورت درق

صولی در پوی   اا اخت معنگرفته برای اراله معیارهای دنا های صورتتالش روی

 ل آید.یتواند به اقیقت و معانی اولیه نا نخواهد دادت و عقل نمی

تووان آثوار فلسوفی را    نتیجوه موی   آوری اسوت در ای زبوان دکنی گونهساخت

هوای  توانایی کار دریدا آن خواهد بود کهپیامد همچون آثار ادبی به اساب آورد. 

هوای مختلوف   های کلوی گونوه  بی کیفیتآورانه و اصول فن کالم معیار ارزیازبان

چیوزی  »گویود:  بواره موی    ایون  او در .(46-77: 7711)ی.ک: حقیقوی،   دوود متون می

و یوا فرهنوگ و کسوی     یوا یوک سونت    یک نظام فلسوفی  ساخته دده است، م الً

خواهد آن را آجر به آجر خراب کند تا بنیادهای آن را تحلیل و آن را متسحیل  می

کند تا معلووم  نگرد و چگونگی ساخت آن را وارسی مینظامی مینماید. فردی به 

ز ا ،های پایه کدام است و چنانچه آنهوا را جابجوا کنود    ها و یا سنگدارد که زاویه

زدن  خواهد با پو  دریدا می .(76: 7711)ضمیران،  «قید اقتدار نظام رها خواهد دد

هوای  موقعیوت هوای تواریخی،   لوف موقعیوت  ؤهمه معناهای تحمیلوی بوه نیوت م   

برسد. با این کار ضابره تمایزگذاری میوان مفواهیم    ختیدناو جامعه ختیدنا روان

یوابیم کوه دیگور سوخنی     نهایت به زبانی خالص دست می رود و درنیز از بین می

)ی.ک:  نیوازی نیسوت   آید و برای فهم آن بوه نظریوه بیوان   استعاری به اساب نمی

 .(115-150: 7717؛ احمدی، 170: 7751ضمیران، 
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بازتاب این نظریه دریدا چیزی جز سقوط و سرگشتگی هویت انسوانی نخواهود   

مدرن سوژه عقالنیِ دوران مدرن به عنوان توهمی بویش  بود؛ چراکه در اندیشه پست

ها  فرض دود و از این روی انسان هیچ گاه قادر نخواهد بود تمامی پیشنگریسته نمی

به راسوتی   .(7711)ی.ک: نذریی،  واقعیتی عینی دست یابدرا کنار بگذارد تا بتواند به 

از آن چیوزی   وقتی قدرت معرفت و دناخت انسانی چنین تحلیل رفوت و عموالً  

ای بین انسان و ایوانات بواقی   باقی نماند، پ  چه تفاوت جوهریِ قابل مالاظه

 گشته. کرده و سرگشته انسان سقوط لذا صحیت است گفته دود ؛ماندمی
 و عدم پیشرفتیأس  ب(

ها جریوان  دد که مشیت الهی در زندگی انساندر جوامع سنتی چنین تلقی می

ا هسوتی بوا   لوذ  ؛دارد و در عین اال انسان نیز از اختیار نسبی بر خووردار اسوت  

 دد. در دوران مودرن به سمت هد  خاصی هدایت می نظارتی از جانب خداوند

ریزی دیگر این علم و برنامه ؛تنظریه پیشرفت و توسعه جای مشیت الهی را گرف

مدرنیستم با پذیرش اما در پست ؛کشاندای بهتر میعقالنی بود که بشر را به آینده

نتیجوه   معنا تلقی دد. دربی انگاری پیشرفت به سوی هد  اساساً نهیلیسم و هیچ

 .(717: 7757)بیات، سایه افکند  گرایی بر این تفکرنوعی ناامیدی و پوچ

هایی اسوت کوه بوه صوورت جودی از یواس و       مدرنیست جمله پستفوکو از 

 ناامیدی برای بشر سخن گفته است. جمله معرو  او در پایان کتواب نظوم ادویا   

الوقوع نسول   مورد نابودی قریب صراات در است. او بهگویای خوبی بر این مدع

های سواال  ماسه دده بر زودی مانند نقشِ رسم ؛ بشری که بهکندبشر صحبت می

امووا معتقوود اسووت امتیوواز  ؛نووابود خواهوود دوود. دریوودا نیووز وضووعیتی مشووابه دارد

انود، از آن  ها در این است که وقتی با این اقیقوت مواجهوه دوده   مدرنیست پست

انوود. بووه هوور اووال نظریووه زایووش هیوالهووا یکووی از نظریووات   روی برنگردانووده
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)ی.ک: هویک،،  دهد  از پایان زندگی بشر می نوعی خبر مدرنیستی است که به پست

 .(761-751: 7755؛ یویل، 117-114: 7717

هایی مانند فوکوو بوه   مدرنیست پستکه علت این بدبینی در نوع نگاهی است 

ها تحت سلره دارند. بنا بر این نظریه در جامعه مدرن انسان« رابره علم و قدرت»

تی سلره نه به دکل سن مدرنکنند. فوکو معتقد است در دوران قدرت زندگی می

لذا برای درق صحیحی  ؛دودها اعمال میآن بلکه در قالب علم و رهایی بر انسان

در نظوام   السیک آن فراتور رفوت. از نظور فوکوو    از پدیده قدرت، باید از مفهوم ک

اصلی مجبورکردن افراد به اطاعت از مقررات نیست، بلکوه سواخت   مسئله جدید 

-د به همین منظوور بوه دسوته   های جدید است. علوم انسانی جدیافراد و خواست

هوا  پردازد تا بتواند نظارت و کنترل بهتری بر انسانها میبندی انسانبندی و طبقه

دود و ایون نگواه او   اعمال کند. فوکو معتقد است دانش با اعمال قدرت تولید می

چراکه در نظور آنهوا دانوش وقتوی      ؛گیرددر مقابل تصور رایج رودنگری قرار می

: 7716)هیبوذیت ال و دیگوران،   دود که روابط قدرت متوقف دده بادود  ممکن می

 .(717-717و  751-710: 7711؛ حقیقی، 16

اعموال قودرت بوا اسوتفاده از     مسوئله   مراقبت و تنبیوه؛ تولود زنودان   اب در کت

بوار از  ای خشوونت تباردناسی بیان دوده اسوت. فوکوو پو  از گوزارش صوحنه      

 سه ربع قرن بعد، قوانین مالیمی برای زندانیانکند که های سنتی بیان میمجازات

 ،دوود دیگر بدن نیست که مسوتحق کیفور موی    در نظر گرفته دد. در دوران مدرن

؛ یعنوی ابوژهِ کونش    «جرم»دود. در این نوع از مجازات بلکه رود انسانی کیفر می

 ،ثیرات آن بور سووبژه  أهای جدید، تترین اثر مجازاتتوییر کرد. مهم کیفری عمیقاً

ای نگواه خودوبینانه   ت انسانی بود. فوکو به این اصالداندیشه، اراده، امیال و هوی
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این ظن وجود دادت که این آیین کیفری که به جرم پایوان  »ندادت و معتقد بود: 

های مشکوکی با جرم دادته بادد؛ بوه عبوارتی اگور    بخشید، خود خویشاوندیمی

گرفت، دسوت کوم بوا آن    پیشی می گری از خودِ جرمنگوییم این آیین در واشی

خواست آنان گریی که میخویی و واشی کرد و تماداگران را به درندهبرابری می

از نظور فوکوو    (.77-76و  75-11: 7715)فذکوذ،   «دادعوادت موی   ،را از آن باز دارد

گوذاران بور   ثیرأپزدکان، مربیان تربیتی، کارگزاران اداره ندامتگاهی و سایر تو روان

هایی کوه متناسوب بوا    ها و مراقبتاند با اعمال مجازاتهمه آنها در تالشمجرم، 

برند، او را تحت کنترل خود درآورنود و  وضعیت روای دخص مجرم به کار می

های مجرمانه او برطر  نشود، ایون تودابیر وجوود خواهود     ها و استعدادتا تمایل

ر نهادهای اجتماعی نیز دادت. به نظر فوکو در جامعه مدرن، عالوه بر زندان، سای

ماننود آنچوه    -ر آنهابلذا نظم ااکم  ؛بین برخوردارنداز این سیستم نظارتی و همه

 .(11-71)همان: دود تضمین می -در زندان مررد دد

به واسره روابط قدرت تعریف دد و انسان همواره تحوت سولره    وقتی علوم

 اه سمت کموال معنو  یک نظام قدرت قرار دادت، دیگر توییر و تحول و ارکت ب

بین او را تحت نظر دارد و اگر انسان بخواهد بر خال   چراکه چشمی همه ؛ندارد

ها نظم موجود قدمی بردارد، توسط نهادهای نظارتی و انضباطی و اتی بیمارستان

گیرد. درواقع امکان مخالفت و تحت مداوا و همسازی با محیط پیرامونی قرار می

کنیم که از قبل برای ما در سیستمی تنف  می .ندارد توییر در وضع موجود، وجود

ای دیگر در سر بپرورانیم، سلره اواکم،  برنامه ریزی دده و اگر بخواهیمما برنامه

های نو به دور از پروراندن طرددرسر اینکه افزون بر ؛ما را به کناری خواهد راند

نیست تا بخواهود  ته مستقلی یوچون برای انسان سوبژکتی ؛دودواقعیت قلمداد می



 

 

 

 
 

 
 

 هیو حکمت متعال سمیمدرن در پست تیهو

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 به معرفتی جدید دست یابد. های جاری در جامعهفارغ از مناسبات و گفتمان
 های کلی دیننفی برنامه ج(

دومول  جهوان  یهوا  همواره اعالم کرده است که با اصول و ارزش مدرن پست

کند. میتأکید های خرد رابره خودی ندارد و در مقابل بر تنوع فرهنگی و روایت

بلکه  ،زندیته بر خال  مدرنیته، دین را از صحنه کنار نمیمدرن پستاز این جهت 

کند و از این جهت قابول  دین را به عنوان یک روایت محلی و موضعی ااترام می

پردازد و آن از جهت دیگری با دین به مخالفت می مدرنیسم پستاما  ؛تقدیر است

یته دین را نیوز ماننود   مدرن پستهای کلی و کالن در دین است؛ یعنی وجود گزاره

با اسالم  ها مدرنیست پسترسد مخالفت کند. به نظر مینفی می هاسایر فراروایت

)ی.ک:  کوموت جهوانی دارد، بسویار رودون اسوت     که داعی خاتمیت و برپوایی ا 

 . (401-477: 7711نذریی، 

توان در آثار لیوتار مشواهده  ها را میبا فراروایت مدرنیسم پستریشه مخالفت 

کند. به عقیده لیوتار مدرنیته های دوران مدرن امله میوایترآنجا که به فرا ؛دکر

ها عبوارت اسوت   گیرد. از نظر او نقش فراروایتاز سازماندهی فراروایتی بهره می

توان در بردادتی ای بارز از فراروایت را میهای زبانی. نمونهاز سازماندهی  بازی

گیوری و غایوت آن رهوایی بشور بوه اسواب       وجو کرد که جهتاز تاریخ جست

 ،های زبانی، اعم از علم، جنگ، اخالق  و فلسفهآید. در این روایت تمام بازی می

گیرند و فهم هر اادثه و قضواوت دربواره   همگی زیر چتر رهایی از بشر قرار می

دوود؛ یعنوی   یعنی رهایی بشر ممکن می انداز نهایی تاریخ آن، تنها از طریق چشم

ب: 7755)مالپواس،  کرده است یا نه  بشر« رهایی»یا آن اقدام کمکی به رسید آباید پ

 .(16-15: 7711؛ حقیقی، 47

 کند: وی در این راستا دو نوع فراروایت مدرن را مررد می 
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در فلسوفه آلموانی اوایول سوده     )فلسفی(: ایون فراروایوت    کالن روایت نظریو 

بوا   ست. به مفاد این فراروایت، بشربرخاسته از نظریات هگل انوزدهم ریشه دارد و 

-های زبانی گوناگون را گرد هم میبازی فلسفه تمام کند.افزایش دانش پیشرفت می

دوود دانوش   در این فراروایت تأکید موی  را ترسیم کند.« تاریخ جهانی رود»آورد تا 

 کند. نقش بسزایی در گذر فکر بشر از مراله جهل به مراله هستیِ کلی ایفا می

 روایوت نظوری کوه در آن دانوش      خال  کالن : بر)سیاسی( ایت رهاییوررافو 

دانود کوه    به این دلیل دانش را ارزدمند می روایت نفسه غایت است، این کالن فی

دورط الزم بورای رهوایی    دانوش   ،در این روایوت زیرا  ؛دی انسان استااساس آز

بشریت در مقام قهرمان ت را سوژه این قرال . لیوتارآیدانسان از ظلم به اساب می

 . (777: 7751)لیذتای، داند می آزادی

جوای  ه از منظر لیوتار این دو فراروایت دیگر مورد پذیرش مردم نیسوتند و بو  

اند. های خرد متعددی به طور فشرده و تنگاتنگ در کنار هم قرار گرفتهآن، روایت

ند. لیوتوار در  دوو های خرد، جایگزین فراروایت وااد میاین مجموعه از روایت

و « مشروعیت زدایوی »عنوانی دارد به نام  مدرنوضعیت پستفصل دهم از کتاب 

از اواخر جنگ جهوانی دوم   ها تقریباً در خصوص این مرلب که چگونه فراروایت

رفتن قداست کند. جامع همه آنها تنزل و ازدستسقوط کردند، دالیلی را بیان می

وجوود آورده و کمبودهوای علوم تجربوی      چراکه علم مشکالتی را بوه  ؛علم است

در هوور  .(177-177: 7711؛  نووذریی، 717-771: 7751)لیذتووای، هویوودا دووده اسووت 

دومول را   های کالن و جهان ها به صورت افراطی، روایتیستمدرن پستصورت 

کنند که روایتی خرد و دخصی بادد لذا تا جایی با دین همراهی می ؛کنند نفی می

 تابند.دمولِ دین را برنمی جهان هایو وجود روایت
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 هابودن ارزش غیرواقعی د(

های خود را کنوار  فرضپیش همۀها انسان قادر نیست یستمدرن پستاز منظر 

هوا سوخن بگویود. سووژه انسوانی      و ارزش باورهاای مستقل از بگذارد و با سوژه

. از دارنود هایی است که در فهم و تفسیر او نقوش  همواره درگیر باورها و فرهنگ

چراکوه   ؛هوا یافوت  بخشوی بوه ارزش  برای مشوروعیت  توان وجهینمی این جهت

ها نیز به تبوع سووژه، از اصوالت و واقعیتوی برخووردار نیسوتند. لیوتوار بوا         ارزش

هوا تبعوی و در   سعی کرد نشوان دهود ارزش  « های زبانی بازی»گرفتن نظریه  عاریه

ل و جوامع بورای داوری، در   گرو بازی زبانی خاص خود هستند و قوانونی مسوتق  

 ها وجود ندارد ارزشمورد 

او آیود.  های زبانی در اصل از ابتکارات ویتگنشتاین به اساب موی نظریه بازی

در ابتدا به دنبال یافتن زبان کاملی بود که بتواند همه اقایق را با دقت و دفافیت 

 وجوه دود  أخر متاما این هد  هیچ گواه محقوق نشود. ویتگنشوتاین متو      ؛بیان کند

های زبانی وجود دارد و هر فردی از نووعی بوازی   دماری در بازی های بیتفاوت

دادن، ها، آوازخواندن، قولبرای نمونه نیایش، سروده ؛کندزبانی خاص استفاده می

ای مختص بوه خوود دارنود. بوه ایون      گفتن هر کدام بازی زبانی نذرکردن و دروغ

ترتیب علم نیز نوعی بازی زبانی است که با بازی زبانی افسانه یا اسروره تفاوت 

بر همین اساس لیوتار معتقد بود  .(45: 7715؛ لیذتای، 177-177: 7711)نذریی، دارد 

ای مختص های مختلف علمی و فرهنگی هر یک بازی زبانی و قوانین ویژهاوزه

ا دارند و از آنجا که هر قضاوتی متکی بر یک بازی زبانی خاص اسوت،  به خود ر

پ  اگر میان دو قضاوت  توان از خارج درباره یک بازی زبانی قضاوت کرد.نمی

عقلی برای تصمیم در  یاز درون دو بازی زبانی گوناگون تعارض پدید آید، مبنای

بوا ایون بیوان     دارد.، وجود نو ها صحیت استدام یک از این قضاوتاین باره که ک
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ها و داوری نهایی وجود ندارد؛ هیچ کدام از مذهب،  هیچ معیاری برای رفع منازعه

 :7711)حقیقوی،  تواننود مرجعوی نهوایی بوه اسواب آینود       فلسفه و اتی علم نموی 

هوا زبوانی بوه    ها و بازیها نیز ساختگی و زاییده گفتمان. با این بیان ارزش(76-74

دووند و  ای که تنها در همان بازی زبانی، ارزش تلقی موی آیند؛ به گونه اساب می

 ها را دارای ارزش واقعی و نف  االمری به اساب آورد.توان آننمی

 . هویت انسان در حکمت متعالیه 3

های نف  انسانی در اکموت  با اداره به ویژگیبه دنبال آن هستیم  در این بخش

ای نسوبت بوه هویوت انسوان در دو نگواه      متعالیه نشان دهیم تفاوت قابل مالاظه

یته وجود دارد. برای رسویدن بوه ایون مرلووب تنهوا      مدرن پستاکمت متعالیه و 

کنویم و جهوت رعایوت    مدعاهای اکمت متعالیه را به صورت فشرده مررد موی 

 یم.کناختصار، ادله آنها را بیان نمی
 شناسی نفس انسانی الف( هستی

یکی بدن عنصری و  :رود و دو بدن است ایی، انسان دارای یکردر نگاه صد

دهود، هموان   اما آنچه اقیقت و هویت انسانی را تشوکیل موی   ؛دیگری بدن م الی

رابره تدبیری است و نف  انسوان   رد اوست. رابره نف  با بدن عنصرینف  مج

در االی که رابره نف  با بودن   ؛ثیر بسزایی ندارددهی به آن تأدر خلقت و دکل

کنود و مروابق بوا اعموال و     علیت است، نف  بدن م الی را انشا میم الی رابره فا

کوه   - . بدن م الی بر خال  بدن عنصریدد دکل این بدن عوض خواهد باورها

برای همیشه با انسان خواهد بود و در برزخ و قیاموت   - تنها در دنیا با انسان است

ر مستقیمی بور چگوونگی   نیز او را رها نخواهد کرد. توجه به این نکته که اعمال تأثی

میرد و همواره باقی  بدن م الی انسان دارد و عنایت به این مسئله که نف  انسان نمی
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کنود کوه مبوادا از مسویر     خواهد بود، انسان عاقل را متوجهِ افعال و افکوار خوود موی   

 .(107و  777ب: 7717)صدیالدین شیرازی،  ای غافل دودسعادت ابدی خود، لحظه

داند. پ  از آنکه می روحانیةالبقاءو  جسمانیةالحدوثنف  انسانی را  مالصدرا

ر اثر مزاج و امتزاج مناسب، آمادگی دریافت نف  انسانی را به دست آورد، بنرفه 

 ؛دانسته دده است جسمانیةالحدوث. از این جهت نف  دودنف  به او افاضه می

رکوت و تکامول اسوت.    اما بنا بر ارکت جوهری ادتدادی، نف  دالم در اال ا

انسان در بدو تولد نوع کامل ایوانی است و فصل او از سایر انواع ایوان در این 

است که بالقوه انسان است و با ادامه ارکت جوهری ادتدادی بوه مرتبوه نرقوی    

یابد توا اینکوه   رسد. این ارکت پ  از بلوغ به مراله نرقی همچنان ادامه میمی

ل مستفاد برسد. از این جهت نف  انسانی در طلوب  یعنی عق به غایت نهایی خود

ای شدهواقع نف  انسان گمدر الی است و به سوی آن در ارکت است.غایتی متع

)عبذدیو،،  دارد در راه رسیدن به آن قدم برمی دارد و با ارکت جوهری ادتدادی

7717 :7 /700-701). 
 های نفس استعدادها و قابلیت ب(

انسانی برخاسته از عالمی دیگور اسوت. مراووم     یا همان نف  انسانیهویت  

 ؛صدرالمتالهین معتقد است اقیقت نف  در مراتب نازله، از آتشِ معنووی اسوت  

 ؛(1)هموه::  « تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِددَة   الَّتي نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَة»که در قرآن آمده است  چنان آن

ماهیت ناری آن تبودیل بوه نوور     رسد کهر اثر استکمال به جایی میباما این نف  

ر آن نبادد. البتوه هموین نفو     ای که هیچ گونه ظلمتی دبه گونه ؛دودمحض می

عَمَدٍ   في مُؤْصَدَة»نزل یابد، تبدیل به آتش خواهد دد: اگر در عالم طبیعت ت نوری

 .(117ب: 7717؛ صدیالدین شیرازی، 5-1)همه:: « مُمَدَّدَة
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هوا و  دادن خووبی  بوا انجوام   نووع متوسوط اسوت.   در اندیشه مالصدرا انسوان،  

تواند منزلوت وجوودی خوود را ارتقوا     می آوردن اعتقادات و باورهای اقّدست به

هوا فورو رود کوه تبودیل بوه دویران بالفعول گوردد.         چنوان در بودی  بخشد یوا آن 

وَ فیهدا مدا   »و  (77)فصول،:  «  وَ لَكُمْ فیها مدا تَددَّعُو   »صدرالمتالهین در تفسیر آیه 

رسد نف  انسانی به جایی می فرماید می (17)زخرف: «  تَشْتَهیهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُن

دوود؛ یعنوی نفو  انسوانی      چه را که دوست دادته بادد، همان موجود میکه هر

کند. البته توانایی انسان بر ایجاد، مختص بهشت و قیامت نیست، « ایجاد»اند تو می

دوود. در دنیوا نیوز نفو      موی  گرفتار ،ه آنچه کراهت دارددر دوزخ هم گناهکار ب

از قودرت تصورفات بیشوتری     سازد و نفوس متعوالی انسان بدن م الی خود را می

ای است که ند. مالصدرا بر این باور است این امر مجرد دارای چنان قوهبرخوردار

بوود  اجراموی بوزرگ موی    یاگر ادتوال نف  به بدن نبوود، همانوا قوادر بور انشوا     

 .(704و  114-117، 107ب: 7717)صدیالدین شیرازی، 

خواهد فاعلِ ارکت را معرفی کند، به ایون نکتوه ادواره    گاه که می مالصدرا آن
کند که گاهی محرّق چیزی است که خودش دارای ارکت نیست و م ال آن را می

آورد. نف  همان متحرکی است کوه   داند که عادق را به ارکت درمی معشوقی می
که در قورآن   چنان وقِ رسیدن به خدای متعال او را به ارکت در آورده است؛ آند

 .(176ب: 7717؛ صدیالدین شیرازی، 77)شذیی: « الي اهلل تصیر االمور» آمده است:
 اتصال نفس به عقل فعال ج(

بور   امنتهو  ؛دوددر اکمت متعالیه، به تبع فلسفه مشاء، قوای نف  پذیرفته می

آیود و جودای از   از مراتب نف  به اساب می تر، قوای نف قمبنای تحلیلی عمی

ایی پ  از آنکه برای نفوس ایوانی نووعی  ردوند. در نگاه صدنف  قلمداد نمی

اق ریعنوی اد  ای بواالتر از ادراق  ادراق ثابت دد، برای نف  ناطقه انسانی، مرتبوه 
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. قووه عقول   (157-151و  111)هموان:  دود ثابت می فکریامور کلیه و انجام افعال 

ا رکننود. مالصود   در تحقق این ویژگی، نقشی کلیدی ایفا موی  عملی و عقل نظری

کند و معتقود اسوت   برای رسیدن به عقل بالفعل اتصال به عقل فعال را مررد می

کمال انسان در اتصال به چنین موجود مجردی است. درواقع کمال نف  انسوانی  

فونن کموال الونف  و    »کند: ه وی تصریت میک چنان آن ؛در گرو همین اتحاد است

و   تمام وجودها و صورتها و غایتها هوو وجوود العقول الفعوال لهوا و اتصوالها بوه       

 .(717/ 1الف: 7717)صدیالدین شیرازی، «  ها معهاتحاد
 هویت به مثابه نمودی از حق تعالی د(

و ایون اقیقوت،    جا مررد کردیم که اقیقت انسان بوه نفو  اوسوت   تا به این

نفسه و دارای تعلق به واجب تعوالی و متصول بوه عووالم غیوب      دارای هویتی فی

به گونه ای که تحصیل علوم برای انسان با ارتباط و اضافه ادراقی به عقول   ؛است

اما سخنان مالصودرا همیشوه در ایون سورت نیسوت. وقتوی        ؛دودفعال محقق می

سان نفسانیت و هوویتی  رسد که برای انگیرد، به جایی میا اوج میرفلسفه مالصد

 )هموان:  دومارد  گذارد و او را عین ربط بوه واجوب تعوالی موی     نفسه باقی نمیفی

 7 /764-761). 

ا در اسفار تتمه بحل علیت و معلولیوت، پو  از آنکوه بروالن ازلوی      رمالصد

دارد د، با عباراتی رودن پرده از این اقیقت برمیکن ماهیات ممکنه را تصریت می

در  یک وجود وااد دخصی موجود است و هر آنچوه از ک ورات   که در عالم تنها

انوود. عبووارت هووا، نمودهووا و تجلیووات آن اقیقووتدووود، جلوووه عووالم دیووده مووی

 لهین در این باره چنین است:أصدرالمت

فكما وفقني اهلل تعالى بفضله  و حممهل  االعلعل  هلى الالعر ال ل     و       

البطعن األزلي لهماهيلا  ام كاييلو و األ يلان الزيازفلو فكلدلن هل ايي حبلي        
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بالب هان الني  الع شي إلى ص اط   هقيم  ن كين الميجيد و اليجيد  نحص ا فلي  

و ال ثايي ل  في العين  -مقيقو وام ة شخصيو ال ش فن ل  في الميجيدفو الحقيقيو

و ليس في داح اليجيد غي ه دفاح و كهما فه اءى في  الم اليجيد أي  غي  الياجل   

المعبيد فإيما هي  ن ظايحا  ذات  و تزهيا  صفات  الهي هلي فلي الحقيقلو  لين     

 .(232/ 2همان: . ) ذات 
 های مختلف موردتواند از جنبه این نگرش خاص به نف  و هویت انسانی می

دود، این نکتوه اسوت کوه نفو      ما میمسئله اما آنچه مربوط به  ؛بحل قرار گیرد

ای از او دعاعی از یک منبع نور است و جلوه ؛انسان هرگز سرگشته و رها نیست

آید. هویت انسانی چیزی نیست، مگر تعلق بوه سرچشومه   اق تعالی به دمار می

تجلیی از وجودی متعال هستی. از این رهگذر انسان به درافت هویت خویش که 

مانود مگور نموودی از    برد. هرچند با این نگاه بودی برای انسان نمیاست، پی می

 یابد. اق، این نمود، چون نمودی از اق تعالی است، درافتی غیر قابل وصف می

 گیرینتیجه

و مودرن   پسوت های متفوات در موورد هویوت انسوانی در اندیشوه       بررسی دیدگاه

رساند که در این دو نگاه، تفاوت بنیوادین در  ن را به اینجا میاکمت متعالیه انسا

های مادی انسان ها تنها به جنبهیستمدرن پستتلقی از هویت انسانی وجود دارد. 

های دنیوی نیز توانوایی مسوتقلی از خوود    کنند و معتقدند انسان در جنبهتوجه می

ه دارد، همگوی توا اود    آورد، امیال و آرزوهوایی کو  علومی که به دست می ؛ندارد

هوا همگوی    های موجود در جامعه هستند. ارزشزیادی متأثر از فرهنگ و گفتمان

لوذا بوا    ؛دومولی بورای زنودگی بشور وجوود نودارد      اند و الگوی جهان غیر واقعی

تووان گفوت در ایون     کنند. در یک کالم موی  کلیِ ادیان نیز مخالفت می هایدستور
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در  ؛دوود  به صورت افراطی انکوار موی   انسانهای  درافت و توانایی مکتب فکری

ه نقشوه  رگیری از وای در مقام گوردآوری، همووا   االی که اکمت متعالیه با بهره

کوه نفو  و هویوت     اسوت  راه متقنی در دست دادته و این باور را ت بیوت کورده  

ر اثر اتصال به عقول  بمعلومات او  ؛دیابمی اانسانی در ارتباط با موجودی برتر معن

دوود و در نگواهی بلنودتر انسوان چیوزی       و طی یک اضافه ادراقی اعرا میفعال 

درواقوع غورب کوه روزی مرکوز اومانیسوم       نیست مگور نموودی از اوق تعوالی.    

آمد، امروز پیشگام در امله به انسان و فروکاسوتن  به اساب می (محوری انسان)

ته اسوت بوا   بدون ابتال به افراط و تفریط توانسو  ؛ اما اندیشه اسالمیهویت اوست

توجه به ادود وجودی انسان، جایگاه رفیع و استعدادهای متعالی انسان را بواور  

کند و بر همین اساس مشی نماید. فلسوفه اسوالمی درختوی اسوت کوه در طوول       

هوای غربوی و الحوادی پو  از      اموا اندیشوه   ؛گرددسالیان، تنومندتر و پرثمرتر می

 هوا بنوایی نوو    دوبواره بور آن ویرانوه   دووند و  ای تبدیل موی عمری کوتاه به ویرانه

 دود. ساخته می
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