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۵٧کوششی برای تبيين انقالب 
غيبیفاضل

آزادنمیتواندکهکسی. نداردمعنیبرايشانقانونحکومتونمیشناسندراآزادی) بربرها“(
.”استآنساختنسرنگونپیدرهميشهوباشدداشتهدوستراخودحکومتنمیتواندباشد

]١[کانتامانوئل

ديدگاههایاز،آرامتناقضترينپيروزیاولروزهماناز. ش١٣۵٧بسالايرانانقالبدربارۀ
ازتصويریانقالبعللدربارۀشدهطرحآرایمهمترينبهکوتاهنگاهی. استشدهمطرحمختلف،
:میدهدنشانراآندربارۀنظراختالف

باونبودهضمقابلايرانعقبماندۀجامعۀطرفازکهبودشاهپرشتابرفرمهایپيامدانقالب
)خارجیراستناظران.(شدروبروجامعهارتجاعیواکنش

شاهسرنگونیباوبودرنجوردمکراسیکمبودازايرانیجامعۀکهبودآنازناشیانقالبـ
)خارجیچپناظران.(شدبرداشتهميانازايرانجانبۀهمهپيشرفتراهدراصلیمانعديکتاتور،

بهرا) اوپک(غربمنافعميتوانستکهبودشدهبدلقدرتیبهنفتپولبرتکيهباشاهچونـ
)شاههواداران.(کنندبرکناررااوگرفتندتصميمگوادولوپدرابرقدرتکشورهایسرانخطربياندازد

چريکها،طريقازمنزوی،تودۀحزببرایتوانستندشورویهاباالخرهکهزيراشد،انقالبـ
.زنندپيوندهمبهرا” سياهوسرخارتجاع“ديگرباريککنندوايجادجوانانمياندرپايگاهی

)سلطنتطلبان(

سلبشاهحکومتازرامشروعيتهرگونهکهبودمرداد٢٨کودتایناپذيراجتنابنتيجۀانقالبـ
)ملیجبهۀهواداران.(بودکرده

دمکراسیبسویايرانرشدازمشروطهتعطيلباپهلویرژيمدوکهزيرامیشد،انقالببايدـ
)خواهانمشروطه. (بودندکردهجلوگيری

رشدراه“توانستخواهدامپرياليسمازيدخلعوشاهسرنگونیباايرانفئودالینيمهجامعۀـ
)تودهحزب.(گيردپيشدر” داریغيرسرمايه

انقالباولفاز۵٧انقالبگذاشته،سرپشتراداریسرمايهبهگذارايرانجامعۀچونـ
)راديکالچپ.(پيچيدخواهددرهمراداریسرمايهتومارکهاستسوسياليستی

ايرانمردمچونواستبرخوردارانقالبیوجوهاز” صفویشيعۀ“برخالف” علویشيعۀ“ـ
ًمسلمانند )مجاهدين.(است” توحيدیبیطبقۀجامعۀ“بسویقدماولين” اسالمیانقالب“طبعا
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برسيادتبرراشيعهروحانيتحقعلی،حقغاصبحکومتوزمانهطاغوتسرنگونیباانقالبـ
)سنتیروحانيت. (نشاندکرسیبهمسلمانامت

***

بسویراهیکوچک،وبزرگعللهزارانميانازمنطقیروشبااستممکنچگونهببينيماينک
درستروشبعنوانمنطقاصولکهاستفيلسوفینخستينارسطوکهمیدانيمگشود؟” انقالب“درک

واردباویکهبدينصورت. يافتتکاملهگلطرفاز” ارسطويیمنطق. “کردتدوينراانديشيدن
تنهاواستايستامنطقیارسطويیمنطقکهدادنشانهگل. بخشيدپويايیآنبه،"زمانبُعد“ساختن

”پنجره“مثالً.” هستکههمانستچيزهر: “ میگويدآناصلنخستينمثالً: دارداعتبارلحظهدر
برایتنهااستدرستآنکهباحکماينکهداشتبيانهگل.باشد” ميز“نمیتواندواست” پنجره“

آيندهدرياوبودهشيشهوچوبمقداریگذشتهدراستممکن” پنجره“ودارداعتبار” لحظه“يک
يکنسبت) پويا(هگلیمنطقبه) ايستا(ارسطويیمنطقنسبتبنابراين. گرددبدلديگریچيزبه

.میدهدنمايشراآنازصحنهایتنهاکهاستفيلمیبهعکس

در) رويدادهاياوشخصيتهاازاعم(تاريخیپديدههایکهمیکندحکم” منطقی“بررسیاينرواز
زمانیمقاطعبهتوجهباتنهامیتواندآنهادربارۀقضاوتوباشندتغييراتیدستخوشزمانطول

ازبحالتاايراناوضاعدربارۀبررسیدرمتأسفانهکهکرداعترافبايدالبته. باشددرستمختلف
:استنشدهاستفادهچنداننيز” ارسطويیمنطق“اصول

تابحالاماهستندهمرأیآمريکاسرکردگیبه” ٣٢مرداد٢٨کودتای“ماهيتدرهمگانهرچندمثالً
وداردمشخصاتیومفهومچه) حکومتبهضربه:فرانسوی"(کودتا“کهاستنپرداختهاينبهکسی

میتوان!) استنشدهگزارشنيزنفريکشدنکشتهحتیآندرکه(رامرداد٢٨روزرويدادهایآيا
ديگریکشورحکومتنظامینيرویبدونبيگانهکشوریکهاستممکنچگونهياوناميد” کودتا“

]٢[سازد؟برکناررا

مارکسبويژه. دادندگسترشبسياریاحکامبارا) ديالکتيک(پويامنطققوانينمارکسسپسوهگل
سياسی،واقتصادیتاريخی،گوناگونپديدههایتحليلدرآنازدرخشاناستفادۀباانگلسو

رواجپيشازبيشاروپادرانديشهوریکهشدندباعثودادندبدستانديشهتوانايیازنمونههايی
.يابد

هيچدرنيزايرانیهای"مارکسيست“نشد،بلکهاستفادهایدستآوردهااينازتنهانهايراندراما
:ديگرنمونه. گيرندبکارآنرانتوانستنداساسیمورد

تأثيرزندهپديدۀيکبرکهبسياریبيرونیودرونیعواملميانازديالکتيکمنطقبهبنا
را) تز(تخممرغمثالهماناگر. میکندتعيينراآنتحول” درونیعمدۀعامل“يکتنهامیگذارند،

منجر) سنتز(جوجهپيدايشبه) آنتیتز(نطفهتغذيۀبصورتآندرونیتضادفقطگيريمنظردر
.میشود

،"استثمارگران“و” زحمتکشان“ميانکشاکشبصورتطبقاتیجامعۀدرونیتضادمارکسيسمنظراز
بهبودبهرفتهرفتهزحمتکشان،زندگیشرايطسربرکشاکشاين. میکندتعيينراجامعهسرنوشت

تأثيریتضاداينبرنمیتواندهيچگاهخارجیقدرتيککهآنجاازمعنی،بدين. میانجامدجامعهکّل
مگر. کندتعيينراکشورسرنوشتنمیتواندباشد،زيادنفوذشکههماندازههرباشد،داشتهعمده
تسلطازپسايرانمانند. دهدپايانقائمبهالّذاتپديدۀيکبعنوانحياتشبهوکندتصاحبآنراآنکه

.انگليسسلطۀزيرهنديااعراب

متحولراايرانبايدکهمبارزهایبعنوان” ضدامپرياليستیمبارزۀ“مارکسيستینظرازاينرواز
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بهرهوریوايرانجامعۀدرونیمبارزۀبهدادنبهاکمبابرعکس،. بود” بیمنطق“بکلیمیساخت،
منافعتودهحزبکهزمانیازاشتباهاين. میساخترکوددچارراجامعهرشدموجود،امکاناتاز

بکرسیهنوز١٣٢٠دهۀدروگشتتحميل” چپجنبش“بهنهاد،برترملیمنافعبرراشوروی
شددادهجلوهچنانودادبدستمناسبیبسياربهانۀ” مرداد٢٨کودتای“آنکهتانبود،آسانآننشاندن

بدلآمريکامتحدهاياالتهای"ايالت“ازيکیبهگويیودادهدستازراخوداستقاللبکلّیايرانکه
]٣![استشده

***

مفهومی” اجتماعیانقالب. “شويمنزديک۵٧انقالبفلسفیتبيينبهبکوشيممیتوانيممقدمهاينبا
شرطپيش] ۴.[شودمنتقلديگرطبقۀبهطبقهایازسياسیقدرتکهمعنیبدينومارکسيستیاست
حکومتبهنتواندديگرنيزحاکمهطبقۀبلکهباشند،ناراضیپايينیطبقاتتنهانهاينستکهآنهمالزم
تنهاونمیشودمنجرانقالببهناگزيرنيزوضعیچنينونيستکافیشرطايناما. دهدادامهخود

.زنددامن” شورشی“بهاستممکن

به) لنينبقولبه(ونمیگيردصورتخودبهخودانقالبکهاستهمينانقالبباشورشتفاوت
حاکم،نظريۀبامخالفتدرکهاستنظريهایآنواقعدرانقالبیتئوری. داردنياز” انقالبیتئوری“

بهنهايتدرکهمیگرددبدلنيرويیبهگيردقرارتأييدموردجامعهاکثريتطرفازکههرگاه
نداشتکه” تئوری“ ايرانانقالبظاهراًاما. شدخواهدمنجرانقالبيونپيروزیوحاکميتسقوط
حکومتبهبودبپاخاستهدمکراسیوآزادیبخاطرکهملتیويافتانتظارغيرقابلچرخشیهيچ،

”.سنتیروحانيتکودتای“وآمدميانبه” انقالبشدندزديده“ازسخن! دادتنمذهبی

تئوریاينچگونهوبودکداماسالمیانقالب” تئوری“شود،بررسیاينستکهنوشتاراينهدف
”سنتیروحانيت“پيروزیوکندثابتراخودحقانيت” انقالبیتئوريهای“ديگربارقابتدرتوانست

.بنگريمانقالبازپيشدههيکايراندراجتماعیجرياناتبهاستالزمآنازپيش. سازدممکنرا
:میيابيمحاکمجامعهبرراجريانسهاينصورتدر

ووپاشهاريختوجودبانفت،سرشاردرآمدودولتیقدرتبرتکيهباکهبودحکومتنخستـ
زيربنايیرفاهیوبهداشتیآموزشی،اقتصادی،لحاظبهچهومیبردپيشبهراکشوراداری،فساد

معنوینفوذکمبودازروزافزونظاهریقدرتوجودبادستگاهاين. میآوردفراهماستوارترهرچه
دامنجواننسلنزدملیغرورودوستیميهنبهمملکتپيشرفتهایآنکهوجودبا. بودرنجور
خودازمیشدآشناتربيرونجهانباروزافزونبطورکهرانسلاينشاهديکتاتورمنشیامامیزد،
ناپذيرآشتیقدرتبهتوجهباکهبودسياسیآزاديهایبهدادنراهتصورقابلآلترناتيوتنها. میراند

بهخدمتکهمیگوييمسخنزمانیاز. میبودحاکمههيأتخودکشیمعنیبههمانامخالف،نيروهای
.میآمدحساببه” خيانت“نوعی” مذهبیوچپمحافل“طرفازدولتدستگاه

روزافزونینفوذازسواينبه” سياهکل“ازشهرنشينجواننسلمياندرکه” چپ“جرياندومـ
ميهندرجۀباالیازومیکردتغذيهغربیفرهنگاززيادیحدتاآنکهبانسلاين. میشدبرخوردار

پذيرایبرنمیتابيد،راحکومتدستگاهکهجامعه،عمومیجّوعلتبهامابود،برخورداردوستی
.بودضددولتیموضعهرگونه

پايگاهاينهرچند. داشتتکيهکوچيدهشهربهتازهطبقاتوروستانشينانبرکهمذهبیپايگاهسومـ
نسبت” سنت“همانبهبناامابود،شهریزندگیمظاهرمجذوبومیگرفتفاصلهسنتیمذهباز
.بودبدبينسياستهايشوحکومتبه

برراوطنیلومپنيسموغربیفرهنگیتوليداتازعظيمیسيلگروهیرسانههایديگرسویاز
جديدمظاهربراینهوداشتهمانندیايرانیفرهنگبانهکهمیساختند،روانجواننسلاذهان
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بودشدهدچارفرهنگیسرگشتگیبهاکثريتفضايیچنيندر. میگذاشتاختياردرپاسخهايیزندگی
.میشداسالمیوچپافکاراز” نوينی“برداشتجذبجواننسلقشرروشنترينو

دستبهدستکهممنوعهایکتابهایبهآن،ازمهمترودههايندرشدهمنتشرکتابهایبهنگاهی
باجامعهسطحدرآنکهبخاطردرست،"اسالمی“و” چپ“فکریخطدوکهمیدهدنشانمیگشت
”غربزدگی“کهنبودکتابخوانیجوان. میشدندپخشآنعمقدرسرعتبابودند،مواجهسکوت
.باشدنشنيده) سارتر” (کوبادرشکرجنگ"ازياوباشدنخواندهراآلاحمد

بهمیشدند،آشناجديددانشهایباآموزشگاههاوسيعشبکۀدرکهجوانانیباالیدرصدباجامعهای
کنندۀمصرففزايندهایبطورنسلاين. بودشدهدچارفزايندهایهويتیبحرانبههمنسبتهمان

اقشاربهکهکشور،ازخارجبهآمدورفتوبود...) ُمدوموزيکسينما،(غربفرهنگیتوليدات
موازيندرتغييربدوناينهمهبا. میکردنزديکغربدنيایبهرااوبود،کردهسرايتهمميانی

بسویراجامعهکشاکشاينوبودماندهباقینخوردهدستهمچنانجامعهسرشتاجتماعی،زندگی
.میکشاندبنيادينتحولی

درجامعهوبودرسيدهبااليیحدبهکشوردراجتماعیآزادیهایطرفيکازآنکهديگرتضاد
طرفازاما. میدادجایراپرشماری..) طبقاتی،مذهبی،قومی،(فرهنگیجزيرههایخوددرون
در. بودگشتهممکنديکتاتوریسايۀدرکهزيرانبود،زايندهاجتماعیگروههای” همزيستی“ديگر
کردوترکنهوبکندتظاهریجامعهسطحدرداشتحقبهائینهويهودینهارمنی،نهشاه،سايۀ

بهاست،کردهتطميعرا” مذهبی“و” چپ“،"ملی“مدعيانمیکرد،تصورکهشاهحکومت. عربو
تنهانهراهاينازاو. هستنداماندرگزندازاوسايۀزيردرتنهاکهبودفهمانده” اقليتها“همۀ

راحکومتشبقایکهبودآوردهبوجودراتعادلیبلکهمیخريد،راآنهاپشتيبانیگاهیحتیوسکوت
.میکردتأمين

ويژگيهایباساکنانیبامحلههايیراشهرهاهمۀدهۀپيش،سهدوهمينتااگرملموسنمونۀبعنوان
مجازکسهرديگراکنونمیدادند،تشکيل..) کليمیهاارمنیها،سنیها،عربها،محلۀ(مشخص

وخودگروهیوابستگیهيچکسديگرسویازاما. کندسکونتمیخواهدکهشهرجایهردربود،
.نمیگذاشتنمايشبهراآنازناشیويژگیهای

دچارفرهنگیبیهويتیبهواقعدرخودهويتگذاردنمسکوتبااجتماعیگروههایهمۀترتيببدين
وابستهجواننسلروندیچنينشاخص.میشدندسهيممخدوشهويتباجامعهایشکلگيریدرشده

هست،” شيعهفارس“جوانفالنکهبودتشخيصقابلبسختیديگر. بودقومیومذهبیاقليتهایبه
همگرايیبعنوانمیتواندسالمجامعهایدرکهپديدهاين”. اصفهانیارمنی“ياو” سنیکرد“يا

.میشودمنجرهويتبحرانبهفرهنگی،هويتدادندستازازایدرباشد،مثبتاجتماعی

دانشگاهومدرسهدرايرانجواننسل. خواستبرمی” غرب“ازهويتبحرانعاملمهمتريناما
وُمدوموزيکباومیديدراغربیفيلمهایاخرينفرامیگرفت،رانويندانشآوردهایدست

میآمدنزديکتررچهجهانیايندرشايستهجايیخودميهنبرایاما. بودآشنااروپايیمدلهای
.نمیشناخت

فرهنگوتمدنمهدهایازيکیباستانزماندرايرانکهمیبودپايهاينبربايدايرانیسالمهويت
ماندگیعقبمیکوشداينکاما. استبازماندهبشرینوينپيشرفتهایباهمپايیازعللیبهوبوده
گذشتههمچونجايگاهیوهويتيافتنجهتدردانشوانديشهدرپيشرفتباوکندجبرانراخود
.برداردگام

حفظعيندرپيش،قرنيکطولدرکهبودژاپنآسيا،درپيشرفتیچنيننمونۀتنهادورانآندر
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توانستطريقبدينژاپن. بودکردهواردرااروپافنیوعلمیآوردهایدستديرين،سنتهای
شدمجبورکهدومجهانیجنگدرشکستازپسوشودبدلمنطقهایابرقدرتیبهبزودی

براینمیتوانستژاپناما. شدتبديلشکوفانظرهرازجامعهایبهکندواردنيزرا” دمکراسی“
غربازجديتباوکنندغلبهخودملیغروربرتوانستندژاپنیهازيراباشد،سرمشقايران

.يابدتحققبخوبیتوسعهسياستکهمیداداجازهازحکومتمردماطاعتوانگهی. بياموزند

بسویايرانحکومتکهباشداينمیتوانستانقالبازاجتناببرایتصورقابلحالتتنهابنابراين
...)انگلستانسوئد،دانمارک،اسپانيا،(اروپاسلطنتیکشورهایمانند) دمکراتيک(مشروطهسلطنت

مياندربويژهايرانيان،ازبزرگیاکثريتآرزویمیتوانستکههرچندروندیچنين. کندگذار
.نشدمطرحجدیبطورهيچگاهکهبودروبرومانعباچنانسودوازاماباشد،شهرنشينان

راآلترناتيویچنيناصوالًها"چپ“ومذهبیرهبریيعنیمخالفبزرگگروهدوآنکهنخستمانع
بودشاهشخصخودديگرمانع. بود” نظریخودکشی“بمنزلۀآنانبرایکهزيرانمیتوانستندتحمل

برخوردهای! میگشتديکتاتورمنشترمیيافتترمحکمقدرتجايگاهبرراخودهرچهکه
دچارواهمهبهاوبهنسبتراجهانيانهمخارجيان،بامصاحباتشدربويژهدمکراسیستيزانه

.میساختمأيوسراروشنفکرايرانيانهمومیساخت

تابعيتبايدزندسربازآنعضويتازکسهرکهتوهينآميزاظهاراينورستاخيزحزبتأسيس
رابازفضايیسویبهبازگشتومردمبهنزديکیراهکهبودضربهایآخرينکند،ترکراايرانی
.کردمسدودبکلی

مليتمظاهرهمۀبه” نه“موضعبرراآنانبنگريم” چپ“جريانهوادارانبهديدگاهاينازچون
وشاهانخودکامگیوظلمتاريخمگرنبود،چيزیايرانتاريخآناننظردر. میيابيماستوارايرانی

ازفاصلهگيریباآنانهواداراناينرواز. نمیتوانستندهيچشقاوتوسفاهتجزکهزورمندانی
” ..پرولتریانترناسيوناليسم“و” کارگرطبقۀ“مانندذهنیمقوالتیبهايرانیهويتوفرهنگتاريخ،
.بودنددلبستهبيشتر

تحصيلکردگانازبزرگیبخشبهجاذبشونويناصطالحاتآنهمۀبا” سوسياليستیافکار“بهررو،
بهبيکبارهمیتوانند،"چپ“ازهواداریواسالمیگذشتۀازگسستباکهمیدادرانويداينايرانی
جامعۀ“ازعضویبلکه،"جهانسومی“جوانانینهديگرآنانراه،ايناز. يابنددستسرافرازهويتی
بهراخودزدهدوررااروپافرهنگیرشدتمامکهمیبودند،” اجتماعیعدالتبرایمبارزهجهانی
.میزدندپيوندباشدمارکسيسمکهآنمرحلۀآخرين

دادندنشانمذهبیخانوادههایفرزندانازبزرگیبخشبهشريعتیوآلاحمدمانندکسانیميانايندر
بسادگیرا” چپ“مفاهيمکهبدينصورت. نيستگسستیچنينبهنيازحتینوينهويتیيافتنبرایکه
بیطبقۀجامعۀ“،"کمونيسم“بجایو” مستضعف“،"پرولتر“بجای. دادندبازتابشيعیاسالمیدر

گروهچنانشدندباعثودادندقراررا” شيعیطلبیعدالت“،"انقالبیمبارزۀ“بجایو” توحيدی
خلعرا” چپجنبش“هوادارانکهآورندرویاسالمازنوينیبرداشتچنينبهجوانانازعظيمی

.میکردسالح

مزمنماندگیعقبباکشوریديگرايرانکهمیدادنشانانقالبازپيشدهۀدرجامعهکلیمنظرۀ
جمعیارتباطوسايلبانکها،صنايع،گستردۀشبکۀتحصيلکردگان،ازعظيمقشریبرتکيهباونبود

بابودجامعهای. شودتطميعمدارسدرمجانیشيرهمچونتدابيریبهکهنبودجامعهایديگر... و
جامعهاين. بوددرآمدهحرکتبهمدرنجهاندرنوينهويتیيافتنبدنبالکهفزايندهنفسیبهاعتماد

راخودبدانکهنهمیزد،پوزخند” بزرگتمدندروازههایبسوی“دربارۀدرباریتبليغاتبهاگر
جامعهکهنمیدانستبرخوردارلياقتیچنانازراحاکمرژيمکهسبببدينبلکهنمیدانست،آناليق
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.نمايدراهبریسوبدينرا

اداریباالیردههایدربلکهداشت،نفوذجامعهعمقوسطحدرتنهانهکهنارضايتی،جّوچنيندر
تنهانه!” شاهبرمرگ“تابودکافیکوچکیحادثۀحتیبود،کردهرخنهدولتیپايورانحتیو

راجامعهتمامیبيکبارهنوينهويتیبسویگامبعنوانبلکهتاريخی،دورانیپاياننقطۀبعنوان
.فراگيرد

بحرانبروشنیبرگرفتدررااقشارهمۀودرنورديدراايرانتمامیسرعتبهکهموجیبرانگيزندۀ
داشتمعيشتیانگيزۀنهبود،محدودطبقهایبهنهکهموجی. بودفراگرفتهراايرانيانکهبودهويتی

وهويتیبیازفراربرایبودموجیزيرا. داشتخواهدپيشدرکهآيندهایازتصوریحتینهو
.نوينهويتیيافتنبرایبودجهشی

شايستۀجايگاه،کدامکهبودپرسشاينبهپاسخيافتنهمگانی،خيزشاينانگيزۀديگرعبارتبه
انقالبسبببدينواستفلسفیپرسشی،)کيستی(هويتدربارۀپرسشاست؟امروزجهاندرايرانی
وسيعقشرنيزانقالباينپيروزیضامنوپيشرفتموتور. دانستفلسفیانقالبیبايدراايران

شهردروگذاشتهسرپشتراخودفرهنگیوابستگیهایبلکهرا،روستاتنهانهکهبودروستاييانی
.بودنوينهويتیتشنۀ

:بگيردشکلزمينهسهاينازيکیپايۀبرمیتوانستنوينهويتاين

ازيافت؛تبلور” ملت“پيدايشباتاريخیهويتشالودۀبرکهاستتازهایمقولۀ: ملیهويتـ
بدلفرهنگیحوزهایبهآگاهانهتعلقبهفزايندهبطورومیرودفراترجغرافيايیواحدیبهوابستگی

وسازندگیهرگونهشرطپيشواستملیهمبستگیوسرافرازیباعثملیهويت. میشود
ملیعاجلمشکالتحلازحکومتآنکهسبببهاقتصادی،پيشرفتهایوجودباايراندر. پيشرفت

فسادبامبارزهوگانهسهقوایاستقاللشهروندی،حقوقمذهبی،اقليتهایحقوقاقوام،حقوقتأمين(
بامیکوشيدشاهوانگهی. گرددبدلايرانینوينهويتکانونبهنمیتوانستبود،ناتوان...) اداری
هويتازسؤاستفادهدرحاليکه. کندتوجيهراخود” مشروعيت“ايران،پرشکوهگذشتۀدربارۀتبليغ

]۵.[میشدسالمیملیهويتآمدنبوجودازمانعتاريخی،

سالمجوامعدرکههمانقدرآنهاويژگیهایبرخیاکتسابوديگرکشورهایباآشنايی: غربیهويتـ
ازملی،هويتبحرانسبببهدرستايراندرمیشود،ملیهويتشکوفايیباعثواستطبيعی

کشورعقبماندگیبهنسبتخشمباعثديگرسویازومیزددامنخودباختگیوشيفتگیبهسويک
برجامعهکهبوداينشودممکنزايندهوسالمبصورتیغربازاکتسابآنکهشرطپيش. میشد

بااروپادرآمادگیچنين. باشدنوينآدابوافکارپذيرایوکندغلبهخودوسطايیقرونسرشت
.بودآمدهبوجودطوالنیوخونينبرخوردهایومذهبیرفرم

مشروطهانقالبآورددستبصورتدولتودينجدايیايراندرکهآنجااز: اسالمیهويتـ
.میشدتلقیستيزیدينمذهبيون،سویازراهايندرپهلویحکومتهایکوششبود،نشدهحاصل

تنهانهمیکردندرهامذهبیوابستگیازراخودشهرهادرکهبزرگیاکثريتبرایکهچندهر
درتنهانيزارشادحسينيۀوشريعتیپيراموندر” مذهبینوانديشی“جريانحتیبلکهنبود،مشکلی

.نداشتاجتماعیملموسبازتابهنوزومیيافتگسترشجواننسلازبخشیميان

دامنبيشترهرچهسرگشتگیبههويتکمبودجوان،نسلآگاهیهایافزايشواقتصادیشتابانرشدبا
راغربیفرهنگودانشبيشترچههرمیکوشيدسالمجهتدرجواننسلعظيمبخشهرچند. میزد

ملیخوداگاهیبهبومیفرهنگباآنتلفيقباوکندجذب..) سينمامعماری،ادبيات،طريقاز(
سفيهانهببندهایوبگيروديکتاتورمآبانهژستهایباکهبودمملکتحکومتبزرگمشکلامابرسد،
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.میشدسرخوردگیوسرافکندگیباعثبيشترهرچه

وناچيزکميتبهچهها"چپ“کههرچند. میبردندسود” اسالمی“و” چپ“گروههایبنبستايناز
نوانديشان“يعنیبزرگتر،گروهوزننددامنمردمیجنبشیبهنمیتوانستندبیتجربگیبهچه

کوشيدهبسياریگذشتهقرنيکدر. بودندرنجور” تجدد“و” اسالم“ميانتضادازنيز” اسالمی
آنکهبانيزهربار. دهندآشتیجديدزمانۀنيازهایومظاهرباگونهایبهرااسالمازجوانبیبودند

بوجودبهنمیتوانستهيچگاهکوششهااينامابودند،روبرومسلمانانازگروهیپرشوراستقبالبا
جوانانمياندرآنکهباگروه،دواينازهيچيکبنابراين. گرددمنجرجامعهدرديرپاپايگاهیآمدن

قادر] ۶[نبودند،برخوردارباثباتیفکریپايگاهازآنکهسبببهدرستمیزدند،دامنآرمانخواهیبه
بعهدهرا” نظامپياده“نقشانقالبیخيزشدرمیتوانستندحداکثرونبودندرهبرینقشايفایبه

.گيرند

جوابگوینمیتوانستندشدهيادنيروهایازهيچيکهماگرپرسيد،بايدمنظرهایچنينبهتوجهباحال
چندکه” سنتیروحانيت“ميانايندرکهشدممکنچگونهباشند،نوينهويتیبهايرانمردمنياز

بابلکهگيرد،بدستراخيزشرهبریتنهانهمینمود،ناتوانترديگرانازانقالب،ازپيشسالی
.برساندپيروزیبهرااسالمیانقالبانگيزیشگفتقاطعيت

بصورتغيرمذهبیاقشاربرخینظردرتنهاشد،منجراسالمیانقالببهکه۵٧سالخيزش
شاه،حکومتسرنگونیباکهداشتندانتظاراقشاراين. گشتجلوهگرانتظارغيرقابل” چرخشی“

تصوراين. برداردجلوبهبزرگگامیرفاهودمکراسیسياسی،آزادیهایزمينۀدرجامعه
وبودشدهديدهجهتايندرتدارکیهيچگونهنهزيرامیشد،آببرنقشبايدزودياديرغيرواقعی

.داشتوجودپاخاستهبهمردمدرآنبهنيازیحتینه

جامعه،سطحدرمطرح” هويت“سهميانازويابنددستنوينهويتیبهتابودندپاخاستهبهمردم
ميانايندر. گيردشکلنوينهويتاينآندرمیتوانستکهبودزمينهایتنها” اسالم“زمانآندر

متفاوتکامالًظاهریبود،سنتیاسالمهماناگرچه،” اسالم“اينگيريمنظردرکهاستمهمبسيار
گويیکهبودشدهبدلسرافرازمبارزیبهکهنبودندبهونوحهاسالمديگرتنهانه. بودگرفتهبخود

هويتنصيبکهبرمیخاستحقانيتیازواقعدرتازهروحاين. استشدهدميدهآندرتازهروحی
.زنندزانوبرابرشدرنيزجامعهنخبگانمیشدباعثوبودگشتهاسالمی

احساس” بگيرانصدقهوخوانانروضهاسالم” بهوابستگیازپيشسالچندتامردمهميناگر
ازچنانمینگرد،ستايشوحيرتبديدۀ” مسلمانايرانی“بهدنيامیديد،اينکمیکرد،شرمساری

میتواننگاهبدينتنها! داد” سفيدچک“گويیآنکنندگانعطابهکهبودخرسندنويافتههويت
جمهوری“بهنبودندمذهبیاصالًآنانقاطعاکثريتکهايرانمردمدرصد٩٨چگونهکهدادتوضيح
.گفتندآری” اسالمی

پردازانشنظريهپسبود،عيارتمامانقالبیاسالمی،انقالباگرکهبجاستپرسشاينهنوزاينهمهبا
واستوارفلسفیجهانبينیکدامبرتئوریاين؟"انقالبیتئوری“کدامتحققپیدروبودندکسانیچه

چندان” اسالمیانقالبپردازنظريه“ مهمترينآرایوشخصيتکهآنجاازبود؟کهآناصلیمبتکر
.میدهيمبدستاوازکوتاهیتصويراختصار،خطایضريبگرفتننظردربانيست،شناخته

دهقانزادهایکهاو. استتهراندانشگاهفلسفۀاستاد.) ش١٢٨٩ـ١٣٧٣](٧[فرديداحمدسيدازسخن
دارالفنونبهاما. آمدتهرانبهطلبگیتحصيلبرایسالگی١۶در. ش١٣٠۵بسالبود،يزداز

جنگازپس] ٩.[داشتبرخاستونشست) هدايتجملهاز(خودهمدورۀروشنفکرانباو] ٨[رفت
بهبازگشتدر. بردبسرآلمانوفرانسهدرراسالی٨و.) ش١٣٢۶(رفتاروپابهدومجهانی
انديشۀباهمسوآنراوپرداخت.) م١٨٨٩ـ١٩٧۶(مارتينهايدگرآلمانی،معاصرفيلسوففلسفۀشرح
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وشدتدريسبهمشغولتهراندانشگاهدرباشدداشتهدانشگاهیمدرکآنکهبدون] ١٠.[يافتاسالمی
و” فرديديه“بنامهفتگینشستهايیدرسالها. يافتدستاستادیمقامبهانقالبازپيشدهسالدرست

ازبسياریتنهانه]. ١١[میدادتوضيحراخودنظراتدولتیتلويزيوندرانقالب،ازپيشسالیچند
اندرکاراندستاغلبگويابويژهکه] ١٢[گرفتندقراراوتأثيرتحتايرانیپردازانديشهنامداران
.میداننداوشاگردانازراخوداسالمیحکومت

گفتۀبهانقالبازپسکهآنجاتادانستهاند،اسالمیانقالبنظريهپردازرااوآنکهمهمترهمهاز
مختصربياندر] ١٣!”.[کردیخودتوکار! بادزندهفرديد،:"میدادندشعارخياباندرخودش
همسخنهايدگروهمارزبلکهمريد،نهراخودویکهدانستاينرااصلینکتۀبايداونظرات

دروغربشناختپیدرفرديدکهدادتوضيحمیتوانچنينرانزديکیاينعلت] ١۴.[میشمرد
را” بيگانگان“ازفراگيریياواقتباسطبعاًمسلمانيکبعنواناما. بودغربیفلسفۀنخستدرجۀ

فلسفۀگوياکهبودآنهايدگروبرخوردبزرگاستثنایيکبهآنکهتا. نمیدانستخودشأندر
کهبودآنبرغربفلسفۀاساس. میدادقرارانتقادموردراسواينبهسقراطازغربیسالۀ٢۵٠٠

”شهود“ونمیدانستکافیاينراگوياهايدگرواستشناسايیقابلتجربهوعقلکمکبه” هستی“
نگرشبهنزديکومناسببسيارفرديدبرایبرداشتاين. میشمردالزمشناسايیبراینيزرا]١۵[

بلکهکند،رّدراغربیِخَردانديشفيلسوفانتنهانهتوانستبههايدگراستنادبااوومینموداسالمی
.بشناساندمنحطوآلودهرازمينمغربتمدنوفرهنگ

درراآرایهايدگرازخودبرداشت] ١۶[اسالمیاصطالحاتازپروپيچيدهبزبانیمیکوشيدفرديد
.رساندبيسابقهاوجیبه” پسامدرن“فلسفۀسطحدربيکبارهرااسالماينراهازودهدبازتاباسالم
بلکهشد،آشنايونانیخردگرايیبافارابیوابنسينامانندفيلسوفانیتوسطبعدهاکهاسالمینهآنهم

.بودنشدهآلوده) يونانی(منطقباهنوزکه” اوليهاسالم“

]١٧.[میکنديادبدیبهديگرانازومیستايدراتنهاهايدگرغربیفيلسوفانهمۀميانازفرديد
غربتمدنپايانبلکه،]١٨"[فلسفهپايان“تنهانهکهمیگيردبدينمعنیراغربفلسفۀازانتقادهايدگر

]١٩.[شدخواهدحاکمآنبر” وحدانيت“کهمیشودوارددورانیبهجهانوفرارسيده

بدين] ٢٠.[ميکشدانتظاررااوامانمیآورد،ميانبهسخنیخداازهرچندهايدگرآنستکهبرفرديد
انديشهبياندرزباننقشزمينۀدرهايدگر]٢١. [استهمسوموعود،مهدیمنتظرشيعيانباسبب

معتقدکهمیيافت!) هجریدومقرن"(الکندی“عربفيلسوفهمسنگراآنهافرديدکهداشتنظراتی
ظهوراسمیبهدورهایهردرانسانيتکهشدمعتقدفرديدايندوتلفيقاز. بود” االسماعلم“به

]٢٢.[استمراحلیدارایتاريخیتحولومیيابد

استمیدادهتشکيلشرقدرراواحدیامت) تاريخ” پريروز“در(دورگذشتههایدربشراوبنظر
.استرسيدهخودآخربهکهامروزبهتاپاييدويافتبنيانغربیتمدنوانديشهيوناندرآنکهتا

فردایپس("دورآيندهایدرآندرشدکهخواهدوارددورانیبهبشراسالمیانقالببااينک
]٢٣.[يابدتحققواحدامتبدستدوبارهشرقتمدن") تاريخ

موجبدانست” فرديدحضرت“رااصطالحاينمبتکربدانکه” غربزدگی“کتابدرآلاحمدجالل
يونانفلسفۀ” تجاوز“اوومیرفتفراتربسيارفرديدنزد” زدگیغرب“درحاليکهگرديد،اوشهرت

.میداند” زدگیغرب“آغازرااسالمبه

انديشۀکوشيدند) فارابیوسيناابنمانند(آنانکههمۀومیدانداصيلرا” اوليهاسالم“فقطفرديد
ويونانفلسفۀحتیفرديدچرابپرسيد،اگر] ٢۴.[مینامد” غربزده“کننداسالمواردرايونانی
کاشفبلکهنهادند،بنيانرافلسفیانديشۀتنهانهيونانيانکهکرديادآوریبايدبرنمیتابيد،راابنسينا

نفیرادوهرونداشتاعتمادمنطقوعقلنيرویبهاصالًفرديدآنکهحال. بودندهم” منطق“
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:میکرد
]٢۵.»[میكنداثباتومیدهدنشانحقراباطلیهرانسانمنطق،در« 

برایرافرديدکهآنچهنبود؛جديدیحرفايرانی” عرفانزده“محافلدرسخنانیچنينالبته
”شهود“برایشيفتگیهايدگربهخودعقلستيزیبرایاوکهبوداينمیساخت،جاذب” شاگردانش“

ديگرتابازگردديونانیمنطقنفوذازپيشاسالمبهاو،پشتيبانیبامیکوشيدو]٢۶[میکرداستناد
:نباشدمنطقیوعقلهيچجوابگوی

میداندباطلوبحراندرتاکنونشروعازرافلسفهومیداندپندارووهمراجديدعقلاصالًفرديد“
اينفرديدولیاستجديدیمطلبمابرایچندهرآنبردنسئوالزيرويونانیفلسفهبهانتقادواين

]٢٧."[میدانداسالمجهانانسیعلمایوحکماباسخنیهمبارا

و] ٢٨[شريعتیتااسدآبادیجمالالدينازمسلمان” تجددخواهان“همۀاوکهاستروشنديدايناز
بارااسالممیکوشيدندآنانهمۀزيرامیناميد،] ٣٠” [مضاعفغربزدۀ“را] ٢٩..[بازرگان
نهومیيافتبیثمرراکوششهايیچنينبدرستیاودرحاليکه. سازندهمنواغربنوينتمدنمظاهر
براسالمپيروزیکهمیدانستراهیتنهارا” اوليهاسالم“بهبازگشتبلکهغرب،ازتقليدواقتباس

.کردخواهدتأمينرابشرآيندۀ

کهگرفتهاندخردهاوبربسياری. يافتهاندخاطرپريشانوآشفتهگورااوفرديد” شاگردان“ازبرخی
ننوشتهخودآرایشرحدرمقالهایحتیوکتابهيچچراآنکهباالخرهواستبدزبانوستيزهجو

دورانشيفتۀکهفرديدونيستوارداوبرايراداتاينکهدادانصافبايدتاريخیديددراما. است
اينبامینوشتمنسجمکتابیمثالًاگرومیکردرفتارنيزآنزمان” صورت“براستاسالماوليۀ

:استنمونهوارخودشدربارۀاوجملۀاين. میکردنفیراخودجهانبينیعمل،

]٣١") [خمينیامامبهپيامی“از."( بکندديگرانکثافاتبهتشبهنخواستهننوشته،کتاباگر“

مانندغربیتمدنمظاهردربارۀاسالمیحکومتگراناظهاراتازانقالبازپسکسانيکهگفت،بايد
وقوعازپيشسالهافرديدکهمیدانستندبايدشدند،زدهشگفت... و” دمکراسی“،]٣٢"[بشرحقوق“

بهتاکهغربیتمدناونظردر. میشناختغربتمدنمنحطمظاهررامقوالتاينهمۀانقالب
ومظاهرکهنيستدرستسبببدين. داردپيشدرانحطاطراهاينکداشته،تکاملیسيریامروز

راهدروشوريدآنبراسالمگسترشوتداومدربايدبلکهگيرد،قرارتقليدموردآن] ٣٣"[صور“
]٣۴.[کردمبارزهنابودیاش

وسيعطيفیازمتشکلخود،شنوندگانبرایداردتکيهآرایهايدگربرنظراتشکهادعااينبافرديد
واقعدرگروهاين. بودبرخورداربسياریجاذبۀازاروپا،وايراندانشگاههایآموختگاندانشاز

دچار” اسالم“و” غربیتمدن“،"ايرانيت: “ فرهنگیزمينۀسهبرابردرجامعهاقشارديگرازپيش
بدانکهمیگذاشتآناناختياردررااتکايینقطۀ” اوليهاسالم“ازستايشبافرديدوبودندسرگشتگی

اينازودهندجنگاعالن” غربنيافتنیدستتمدن“بههمو” درماندهايرانيت“بههممیتوانستند
:کنندغلبهخودهويتبحرانبرسرافرازانهراه

بحرانايناما. نمودايجادغربزدگیبنياندرراتزلزلنخستيناسالمیانقالببا.. خمينیامام«
پايانكه) عج(موعودمهدیظهورتابايدغربزدگیبابیشائبهمبارزۀاينرواز. داردادامههمچنان

]٣۵.»[يابدادامهغربزدگيستبحرانعمر

غرب،تمدنياوتجددمظاهربااسالم” توجيه“ياو” التقاط“،"تلفيق“برایتالشقرنيکازپس
جمع“کهزيرااستغيرممکن. بيفايدههمواستغيرممکنهمکوششهايیچنينکهدادنشانفرديد

”ملحدان“ازدريوزگیودنبالهرویبهرا” اسالمامت“کهزيرااستبيفايدهواست” اضداد
اسالمیجرياناتتمامیميانازکهدانستفرديدفکریمهمدستاوردبايدراهمين] ٣۶.[میکشاند

iran emrooz (ايران امروز) http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/print/43145/

9 von 13 06.01.2013 14:51



.میداد” سنتیروحانيت“بهراحقانيت

امانبود،برخورداراجتماعینفوذاز” اسالمینوانديشان“ديگربامقايسهدرفرديدآنکهبابنابراين
:بربايدراقدرتگویمیتوانستکهساختبدلگرايشیتنهابهرا” سنتیاسالم“جنبه،سهبدين

وخودباختگیبهاست،نزديک” ناباسالم“موضعبهبنياندرکههايدگرادعااينطرحبا) ١
.بخشيدنوينهويتیاروپايیفلسفۀواالترينسطحدرآنبهودادپايانسنتیاسالمانزوای

توجيهياوعقالنیگرايشهرگونهکهدادنشان” التقاطی“وطلبانهتجددگرايشاتهمۀرّدبا) ٢
دفاعقابلعقالنيتازفارغو” ناباسالم“تنهاومیدهدقرارضعيفموضعیدررااسالممنطقی،

.است
.کندغلبه” غربزدگی“برمیتواندکهپرداختقطبی” اسالمیشرق“ازاوليهاسالمبرتکيهبا) ٣
اسالماز] ٣٧"[غرببرابردرآسيا“ازدفاعباواداشترا” غيرسنتی“مسلمانانبرخیاينرواز

.کننددفاعسنتی

ممکنیموضعتنهادرآنانراوساختسنتیروحانيتنصيبرا” تاريخیحقانيت“فرديدترتيببدين
را” مسلمانان“مظاهرش،وغربتمدنگسترشزيرا. استدفاعقابلامروزدنيایدرکهدادقرار

ياو” تقليد“آنازمیتوانندنهکهمیدهد،قرارموضعايندرنداشتهاند،نقشیتمدناينابداعدرکه
راهيکتنهااينرواز. باشدبرترآنازکهبسازندتمدنیچنانغرببارقابتدرنهوکنند” اقتباس“

بکوشندوبازگردند) باستانيونان(غربشکوفايیاولينازپيشدورانبهبکلیاينکهآنومیماند
رئيسداوریرضا. کنندبنانوينیتمدنآن،ويرانههایبرامروزی،تمدننابودیازپس
:استدادهنشانخوبیبهراشدهيادموضعفرديدشاگردنامآورترينو” ايرانعلومفرهنگستان“

گذشتۀبانهوخودقومیگذشتۀبانهچونوماستآيندهغربگذشتۀکههستيموضعیدراکنون“
]٣٨."[هستيمبیتاريخما...استموهومآيندهايننداريم،حقيقیتماسغرب

--------------------
٢٨ص،.ش١٣٩١پيام،غيبی،فاضلايران،ومدرنفلسفۀ] ١[
عوامل“اينکهاستنشدهبررسیاما. کردکودتاخود” عوامل“بدستآمريکاکهمیشودگفته] ٢[

!زدند؟کودتابهدستمنفعتیچهبهبناوبودندکدام” ايرانی
نيزبعدبهمرداد٢٨ازحتیرادمنشاسکندریجناحتودهحزبدرکهدادانصافبايدالبته] ٣[

اشارۀبه۵٧انقالبآستانۀدرانکهتا. بوددمکراسیبرایمبارزهوحکومتباتعاملخواستار
تاريخیضرباتازيکیبايدرااين. رسيدبقدرتکيانوریکامبخشجناحوبرکنارجناحاينشوروی

.دانستايرانبرشورویها
باالترمرحلۀبهاجتماعیتکاملمرحلۀيکازگذارمیتواندمارکسيستیمقولهایبعنوانانقالب] ۴[

خودقدرتيابیبلشويکهاآنکهازپس) آمريکاانقالبوفرانسهکبيرانقالبمانند. (میبخشدتحققرا
آنجاتا. داددستازراخودمارکسيستیمفهوم” انقالب“ناميدند،” سوسياليسيتیانقالب“راروسيهدر
”سفيدانقالب“فرمودهشاهرفرمهایوناميد” ملیسوسياليسمانقالب“راخودقدرتيابیهيتلرکه

.شدند
اباايرانیهويتوتاريخبهتبليغیحملۀهيچگونهازمذهبیرهبریوها"چپ“اينکهدر] ۵[

اختياردروجودبامیشدباعثکهبودملیمسايلحلدرحکومتناتوانیامانيست،شکینداشتند
بهترينساله٢۵٠٠جشنهای. سازدبدلمضحکهایبهراملیهويتآموزشی،عظيمشبکۀداشتن
آنانشرکتبدوناماايران،مردموتاريخبنامکهجشنهايی. بودسياستیچنينورشکستگینمونۀ

!شدبرگذار
هردرکهبود،چريکهااز” اکثريت“ومجاهديناز” پيکار“انشعابناثباتیاينشاخصبهترين] ۶[
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.دادموضعتغييربنيادينبطورسازمانرهبریباالیاکثريتمورددو
برایشيفتگیوجودباچراکهنيستمعلومواستبودهيزدیمهينیاحمدسيداواصلینام] ٧[

خودبرای” مجوسی“نامی") سروش“جملهاز” (دينیروشنفکران“ازديگربسياریماننداسالم،
”استديدهراايزدیفرهکهکسی: “معنیبهگويا” فرديد: “کردانتخاب

متوسطهششمسالوتارفتمدارالفنونبهبعد. کردمجلوسمتوسطهسومسالنيمکتاوليندر] “٨[
احوال،سوانح.” درآيدآبازمتجددمیخواستحاالشود،مجتهدبودقرارکهکسیباری.. بودمآنجا

خودش،قلمبهاستادحالشرح
http://bonyad-e-fardid.com/nsite/index.php?option=com_content&

view=article&id=100&Itemid=53
کلهوضعيفموجود:” نوشتاودربارههدايت. استبودهغربشيفتۀدورانايندراو] ٩[

اروپايیراخودش! ميفهمدچيزبيشترايرانیعلمایازاروپايیحّمالاستمعتقد. استخشکی
نورايی،شهيدبههدايتنامههای.” استبردهپیآنبه] شهود[Intuitionوسيلهبهگويا! ميداند

پاکدامنناصرکوششبه
هيدگراستاسالمیجمهوریجهتدركهمتفكریيگانه... میکنمتفسيراسالمباراهيدگر] «١٠[

سخنهمخمينیامامبارامعاصرتفکرآموزگارهيدگر:«میگويدديگرجايیدر] ٣١».[<است
استرسيدهدينیشبهوعرفانینگاهيكبهواستبريدهتمدنهاهمهازهيدگر] "٣١.» [ <میدانم

وفراموشیفراشدمثابهبهراغربفلسفیسنتسال٢۵٠٠هيدگر. دارداصالتاوبرایآيندهتنهاو
ًوغربزدهيونانیويهودونيستانگارباطنواستكردهتلقیوجودغفلت ساحتفروبستگینهايتا
."استكردهافشاءراقدس

تاهشتچنانچهکنم،مطرحرامطالبیتلويزيونبرومکهبوددادهقدرتمنبهقدرآنخدا] " ١١[
... "بودممبارزهبهمتعهدبندهنبودم،متوجهبندهکهنکنيدفکر. کردماخاللرفتمماهنه
عموئیکورشتاريخ،فردایپسوپريروزميانمعلق: مقاله.ک.ن
حسينسيدداوری،رضامسکوب،شاهرخآشوری،داريوش: ازعبارتندآنانترينسرشناس] ١٢[

بهنود،مسعودپرهام،باقرنراقی،احساندريابندری،نجفشايگان،داريوشآلاحمد،جاللنصر،
استادبنامپيروانشازيکی.. دوستدارآرامشمهرجويی،داريوشصدری،محمودبراهنی،رضا
اتيمولوگهابزرگترينکهبودندبلديونانیلهجۀپنجفرديددکتر:« میگويداودربارۀاسديانحجت
ازکمدستفرديدمرحومشودنهادهکناریبههمفلسفی- فکری– حکمیدقايقاگر.»«نبودندچنين

فرديداحمدسيد«مقالۀبررسیونقدنورالهی،محمد." بودندگذشتههيدگرازاتيمولوژیطريق
: «نوشتصادقیمهدیدکترديگرششاگرد. نخستقسمت،١٣٨۵مهرماه٣هللا،حزبفيلسوف

ايرانیمتفکربزرگترينرااومیتوان،نباشداغراقاگروماستروزگارنوابغازفرديداحمداستاد
شمارهفلسفه،نامۀ: نشريۀصادقی،مهدیفرديد،احمداستادوهيدگرمارتينتفکر.: ک.ن.» دانست

١١
.ش٣،١٣٨٧شماره،"امروزشهروند"مجلۀازنقلنامه،فرديد] ١٣[

http://fardidnameh.blogfa.com/8711.aspx
]٣١.» [<<امسخنهماوبانيستمهيدگرمفتون] “«١۴[
!بودهايدگر"خردستيزی"مهمفرديدبرایبهرحال. استشاعرانه"الهام"بيشترمنظورهايدگر] ١۵[
بجایو" حيويت": "هستی"بجای،"تاريخیحوالت:"میگفت" سرنوشت"بجایمثالً] ١۶[
"...االدهماءسلطنة": "دمکراسی"
فريادفكروذكربیتاريخبرهوتدرنيچه”. “استناپسندپندارسرتاسركانتفلسفه: “نمونه] ١٧[

."استرعاعهمجهگل”. “ميزند
فرديداحمدسيد”.ميگيردبهرهاستيهودیمنحوسوسخيفعقلوكثافتوگندهرچهازپوپر“

صابریرضاهللا،حزبفيلسوف
http://www.nilgoon.org/articles/Reza_Saberi_on_Fardid.html

سارترهااينماننددجالهايیمازماندراستچشميكهمدجالنداشت،چشميكسارترپلژان«
،نداردهمرافلسفهمقدماتحتیبیمعنیمرداين. استچنينهمپوپر. دجالاندمدافعاينها. زيادند
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آخرالزمانفتوحاتوفرهیديدار.» استسارترمقامهمچشمیاحوالدراما
http://fa.wikipedia.org/wiki/احمدفرديد

هايدگرمارتينازاستکتابینام] ١٨[
سخنمجالمختصرايندرکشاندنازیرژيمباهمکاریبهرااوکهفلسفۀهايدگردربارۀ] ١٩[

روشنگریانديشۀنفیرامدرنيتهبرمعاصرفيلسوفانانتقادايرانیدانانفلسفهبرخیآنکهتنها. نيست
يکسرهوندارندنيازیروشنگریدورانبهايرانمانندجوامعیکهگرفتهاندنتيجهوکردهاندتلقی

وبودهمطلقعقلگرايینارسايیمتوجهفيلسوفاناينانتقاددرحاليکه! بپيوندندپسامدرنيتهبهمیتوانند
غيرممکنجديدعصربهاروپايیجوامعتحولاصوالًآنبدونکهضدمذهبیروشنگریازانتقادنه

١٧٢و١۴۵صپيام،غيبی،فاضلايران،ومدرنفلسفۀ.: ک.ن. میبود
خداازاسمی- هيدگركتابمعروفترين- هيدگر» زمانووجود«كتابتمامفرديداعتقادبه] ٢٠[

پسوپريروزخدایبهنسبتیتاكندآمادهراخودكهبودهاينقصداودروندرهموارهامانيست،
آقايیمسعوداسالمی،درانقالبآننقشوفرديددكترانديشههایوتفكرات” كندپيدافردا

http://www.jadnews.org/index.php
تزكيهغربیمتافيزيكتاريخسالپانصدوهزاردوازمیخواهدخودعلمیتفكرباهيدگر] «٢١[

.»است) عج(زمانامامظهوروفرداپسفلسفههمانكهآيدديگرفلسفهتاسيسبهبعدوكند
>>]٣١[

تاريخعبارتیبهواستاسمتاريخعبارتیبهتاريخ،انسانجزءندارد،تاريخموجودیهيچ] «٢٢[
دراما. دارددوروداردتاريخدارد،وقتانسان. استاسماءمظهرانسان. استاسممظهرانسان

اسمیيكمظهرانسانهمدوریهردروباشداسمشكهاستظهوریراغيبهويتايندوریهر
]٣١.» [<<است

انانيت،تاريخیماوایومحلغربواستپريروزواحدةامتتاريخیماوایومحلشرق] ٢٣[
واحدهامتهمانکهآنتاريخیمعنایبهشرقنوعیصورت. نفسانیموضوعيتوانگارینيست
سلطهوطلبیکبرياآن،تاريخیمعنایبهغربنوعیصورتودادومهرجزنيستچيزیاست،
.»داردمالزمتحقيقتوحقنيستانگاریباهموارهسلطهگریوطلبیکبرياايناست،کهگری

>>]٣١[
بهوارستگیموهبتاسالمیانقالببا،استغربیتاريخسال٢۵٠٠ازگشتاسالمیانقالب«

گشايشاسالمیانقالب.استکردهپيداگشايشاقدسفيضاسالمیانقالبدر. میآيدبشرسراغ
همانجا.»استقدسساحت

]٣١” [<<استماليمغربزدهمالصدرا”. استزنديقمنبرایسينابوعلی] "٢۴[
آقايیمسعوداسالمی،درانقالبآننقشوفرديددكترانديشههایوتفكرات] ٢۵[

http://www.jadnews.org/index.php
راعقلستيزیترکيبچنينبنایسنگونمیداندمبتکرزمينهايندررااوآشوریداريوش] ٢۶[

زبانبههايدگر"زمانوهستی) “کتاب(ازبخشیمترجمکهکربن:” میدهدنسبتکربنبههانری
حکمت"روحانیپدرکربن. .. اسالمدنيای” افالطونيان“عاشقو. شدشناساسالمسپسبود،فرانسه
سنتواسالمیايرانکهنشستهايدچه: کهنابهنگاموشگفتپياماينحاملواستايراندر” معنوی

باالیازميتوانآنسّکویازپرشباکهتفکری. استعالمدرتفکرساحتعاليترينعرفانیتفکر
.”يعنیهايدگرآن،معنویفيلسوفبزرگترينسرباالیازحتی.گذشتوپريدآننيهيليسموغربسر

شرکتمجالسآندربودکردهبرپامجالسیوآمدهايرانبهکربنکه١٣٢٠دهۀنيمۀدرنيز،فرديد
ازبازديدیمامياندرفلسفهاسطورۀ: مقاله.” بودکردهترجمهکربنازهممقالهایحتیوداشته
غربزدگی،نظريۀوفرديداحمد

]٣١] <<< ٢٧
مطالبكهاستطوریصورتهربهگفتهاند،دكترشريعتیوجمالسيدكهرامطالبی] “٢٨[

تلقیصحيحعملرابرابریوبرادریآزادیصورت،آنواست،دادهغربیصورترااسالمی
]٣١” [<<استطاغوتیعملاينپيشينياننظردركهحالیدرميكند،

ازننگينفراماسونوسوادبیبيچارهفروغی“،”بالقوهكفرصريحعواملاز“بازرگان] ٢٩[
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غربصددرصدنوكركهبودكسیكسروی”. “استغربزدهمصدق”. “استايرانننگمظاهر
غالببرشآنچهكهنيمائی”. “استآوردهسرشبهبالئیچهيهوديتنميداند... يوشيخنيما”. “بود

سيداحمد.: ک.ن.” ميكنندتروررااسالمديانتحقيقتسروشهااين”.“استغربیامارهنفساست
رضاصابریهللا،حزبفيلسوففرديد

http://www.nilgoon.org/articles/Reza_Saberi_on_Fardid.html
لذااست،غربتاريخذيلمیشود،شروعمشروطهازكهجديدیتاريخصدركهمعتقدندايشان] ٣٠[

]٣١. [<<است» مضاعفغربزدگی«ماتاريخیحوالتفعل
آقايیمسعوداسالمی،درانقالبآننقشوفرديددكترانديشههایوتفكرات] ٣١[

http://www.jadnews.org/index.php
اسبابيعنیممسوخانسانهستآنچهندارد،انسانيتازاثریبشرحقوقجهانیاعالميه] «٣٢[

نوشتهرابشرحقوقجهانیاعالميهکهاست) مطرودبوزينهای(خاسئهقردهاست،گمراهی
]٣١».[<<است

همانمرحلههرصورت. استقائلای"ماده"و" صورت"تاريخیمرحلۀهربرایفرديد] ٣٣[
!میشودبدل" ماده"بهبعدیمرحلۀدرگوياکهاست.. حقوقیاقتصادی،فرهنگی،روبنای

کردهتبجديدعصربحرانايندرکهاستبيماریمانندامروزبشرکهاستاينبندهاعتقاد] "٣۴[
اينازسرانجامويافتنخواهدتسکينمسکنیهيچباکهداردتبیبيماراينواستهزياندرفعالو

انسانیحقيقیحياتبه... ) اعج(موعودمهدیظهورباودوبارهمردخواهدکنونیغربزدهحيات
مددپور،محمدکوششبهآخرالزمان،فتوحاتوفّرهیديدارفرديد،احمد.» شدخواهدزنده

.٣۴۴صمرکزمطالعات،
]٣۵>> [٣١
میتوانستاواگرکهکرد،انتقادرامطهریهللاآيتحتیکهرفتبدانجاتانظرايندرفرديد] ٣۶[

پذيرفتنیغربازراچيزهيچحتماًهماوبخواندراغربیفالسفۀآثار) ترجمۀنهو(اصل
٣١.:ک.ن. نمیدانست

کناردرنراقیسيروساز" داشتخودآنچه"وشايگانداريوشاز" غرببرابردرآسيا] "٣٧[
مهمنقشیسنتیاسالمبهمثبتنگاهیانداختنجادرنصرحسينسيدآثاروآلاحمد" زدگیغرب"

.داشتند
]٣٨ [http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/1648/
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