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 چكيده:

چه در دوره اول و چه در دوره دوم تفکرش  ،یکیزیبا سنت متاف  دگریهدف از پژوهش حاضر مطالعه نحوه مواجهه و چالش ها

اساس محقق  نیبوده است؟ بر ا اتیاله ریمواجهه تا چه اندازه و به چه نحو تحت تاث نیاست تا به واسطه آن روشن گردد که ا

بر  یرگی»چ کردیمتقدم و رو دگریدر ها ک«یزیمتاف  خیشناسانه تار یهست بیخرپرسش را مبنا قرار داد که پروژه »ت نیا

 بی»تخر کردیگذار او از رو لیحال دال نیداشته و در ع یحیمس اتیبا اله یمتاخر، چه نسبت دگریدر ها ک«یزیمتاف

 چه بوده است؟  ک«یزیبر متاف  یرگی»چ کردیبه رو ک«یزیمتاف

است،  یهست قتیبه حق ییو راه گشا یابیباز یبستر ضرور ک،یزینقد متاف  دگر،ینشان داد که از منظر ها قیتحق  یها افتهی

 جادیرا ا لیفلسفه و دور شدن اش از تفکر اص یخیانحراف تار نهیزم کالشیتئولوژ-انتو تیبه واسطه ماه ک،یزیچرا که متاف 

 کیتکنولوژ سمیلیهیو عسرت بشر امروز و ن یخانمان یب ،یهستو در خفا رفتن  یتوان در فروبستگ یآن را م جهیکرد که نت

چون لوتر، سنت  یمتالهان یمانیا اتیاز اله یریمتقدم با اثرپذ دگریپژوهش نشان داد که ها نیدوران حاضر مشاهده نمود. ا

قرون  اتیاله یو عقالن یو سخت نظر سلب نیاز مضام دارشناسانه،یپد ییبر الگو هیتالش کرد تا با تک رکگارد،یو ک نیاگوست

 یحیمس هیاول مانیا نیسرآغاز یبه تجربه ها ،یکیزیمتاف  اتیدار و متصلب اله شهیدرگذرد تا در پس پشت سنت ر انهیم

و دغدغه  یوجود لیاص نیمضام یابیو باز کیکالس یسنت فلسف  بیتخر یبرا ینظر یالگو کیمدخل،  نیو از ا افتهیدست 

( دغدغه مهم ی)انتوتئولوژ ک یزیمتاف  یاتیاله ادیبن یحال، ضمن آنکه بازشناس نی. در عابدیشناسانه ب یهست نیادیبن یها

 یفلسفه ها انیبا زبان و ب تیدر دوره متاخر، به او کمک کرد تا در ضد ،یمانیا اتیاله نیمتاخر را شکل داد، هم دگریها

محدودکننده فلسفه  یتالش کند با گذر از مرزها قیطر نیکرده و از ا هیتک یعرفان -یاتیاله یو نگرش اتیبر ادب ،یکیزیمتاف

 گام بردارد.   یکیزیرمتاف یتماما غ شهیاند کیمرسوم، در راه  یها


