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من قطاری دیدم که سیاست می برد"
و چه خالی می رفت."
سهراب سپهری

ون بسیار کوشید تا افالط.است که در آن خردمندان حکومت می کنندشهری آرمانونافالط" می دانیم که "مدینۀ فاضلۀ
۲۴پس از هنوز هم سیاست و خردیان منتیجه ماند و شکافجلب کند، اما کوششهای او بیفلسفهپادشاه سیسیل را به 

آرزوی ای نه چندان دوردر آیندهبا تحوالت نیم قرن گذشته امید می رود خوشبختانهاما کمابیش بر جا است. سده
گامهای بازگشت ناپذیری در ،پیشرفتهدر کشورهای اندیشمندانپس از دو سه قرن کنکاشزیرا .تحقق یابدون طافال 

به دانش جدیدیپس از جنگ دوم جهانی از سوی دیگر . ده استجهت تحقق دمکراسی و حقوق شهروندی برداشته ش
کم سیاستمداران نیز نمی توانند و کمبطور روزافزون در نزد فیلسوفان جا باز می کندپدید آمد که "فلسفۀ سیاسی"نام 

به نتوانندپرسش به میان آمده که اگر "فیلسوفان"ا که در دو سه دهۀ گذشته این. تا آنجوت باشندتفابیآن نسبت به 
هستند؟اصالً شایستۀ این نام آیا ،کمک کنندبهبود اوضاع زندگی بشر

نمی دانست که را خداخواستهبشرینه تنها نظامات ه انست کد"فلسفۀ سیاسی"راهگشایجسورترین مارکس را باید 
راهی بسیار طوالنی طی شده حالاز مارکس تا به زمینهایندر. متحول می گرددر به نیروی درونیمدعی شد تاریخ بش

. قائل می شوندتعیین کنندهنقشی در تحوالت اجتماعیاندیشه و ارادۀ انسان برای کهامروزه بدانجا رسیدهواست
که بل،تحوالت اجتماعی نه تنها جبری نیستندکهبه کرسی نشسته است هانا آرنتدیگر نظریۀ نچه می توان گفت، چنا

اش دیری نمی پاید. به سرنگونی،دناگر مردم کشوری حکومت خود را برنتابخواست و ارادۀ مردم بستگی دارند و نها به ت
!دیر گاز سوی اکثریت مورد تأیید قرار هر روز صبحباید استبدادی،ی، خواه دمکراتیک خواه هر حکومت،آرنتعبارت 

ی به امر عمومی قرار گیرد، رفته رفتهمورد استقبالندیشۀ آناناهرگاه خود را نشان می دهد که "نخبگان"در اینجا اهمیت 
تحقق آن به پیش می راند. ورت نیرویی مادی جامعه را در جهتو بصگشتهبدل بدیهی

***
هویت "به ناگزیر جای خود را بود که "هویت ایرانی"بحران ۵۷انقالبزمینۀشد که نشان دادهدر بخش نخست این نوشتار 

از آنجا که بطور طبیعی گذار جوامع بسوی مدرنیته با گذار از  "هویت قومی" به "هویت ملی" همراه است. داد. "اسالمی
انی موفقیت آمیز است که مذهب حاکم بر جامعه نیز آنرا به ، این گذار زماستهویت مذهبی بخش مهمی از هویت قومی 

ی حل میان مذهب حاکم و قومیت ایراندیرینهانقالب مشروطه فرصتی بود تا تضاد همراهی کند.(دستکم مانند ترکیه)نحوی
ایرانیان مسلمان را به دوگانگی میان "ایرانی" و این تضاد برقرار ماند ومقاومت "مشروعه" در برابر"مشروطه"،شود، اما با

"اسالمی" دچار ساخت. 
با پیشرفت اقتصادی، بطور "طبیعی" ماند، در دهه های بعد قومیت ایرانی اگر این شکاف در جامعۀ ایرانی برقرار نمی

. شدمیهویت ملی ایرانی" تبدیل به "،نهادهای مدنی و باالخره پیشروی بسوی دمکراسیباالرفتن سطح آگاهی، تحکیم
" از جمله بدین دالیل شدت گرفت:۳۲بویژه پس از "مرداد به ثمر نرسید و بحران هویت ملیاین روند در ایران 

)۱(از آنجا که باعث سرافکندگی نسل جوان بود دستیابی به هویت نوین ملی را مانع می گشت.دیکتاتوری شاهـ۱
تازههویتیجستجویدرپیشین،مذهبیـروستاییهویتدادندستازباآمده،شهربهروستائیانمیلیونیتودۀـ  ۲

.بودند
می گشتند.رشد مدنی جامعهمانع ،بنام "مبارزه"ستیزه جوییو تبلیغتحریم رژیمچپ و اسالمی با" روشنفکران"ـ ۳



ایندروبودآمدهگرفتاربدانشاهرژیمکهبستیبنبیانگروی عاجزانه بودواکنشواقعدرنخست" عامل"میاندر این 
واستبدادیروشهایباتنهامملکتحفظوشودمیمنجرمخالفانتقویتبهمنشیدمکرات: "کهشدمیخالصه

".استپذیرامکان" آمرانهنوسازی"
فرهنگی بستر سالمآنهم در در نظر گرفت، اما(در نتیجۀ رشد اقتصادی) جبری یبعنوان عاملمی توانهرچند راومدعامل 

د.وش" هویت نوین ملیجذب  "می توانست
بدستا ر جواننسل" بود که رهبری فکری ی"روشنفکرانبرعهدۀسرنوشت آتی کشور برای تعیین کنندهبنابراین نقش 

"دستگاه"با تمخالف،دوبرای هر و عین رقابت پشتیبان یکدیگر بودنددو جناح  "چپ" و اسالمی، در . در این قشر ندداشت
تنها جهت گیری موجه و مجاز تلقی می شد. 

"اسالمی"نواندیشانو گیر" شوند، "تودهبا طفره رفتن از برخورد به اسالم"ها امیدوار بودند"چپدر این میان
"چپ" گیری اصطالحات ساده ترین راه در این میان وامکوشیدند از راههای مختلف به اسالم چهره ای نو ببخشند. می

چنان دامنه ای پیدا کرد که گروه اخیر این روشاحمد تا شریعتی و مجاهدین لبازرگان و آبود. در آثارتبلیغ اسالمبرای 
ده می کردند تا از مفاهیم اسالمی!ستفادر سخنان خود بیشتر از مقوالت مارکسیستی ا

شکل گرفت که جاذبه اش موتوراز اسالمنوینیبرداشت و "روایت"،۴۰با کوشش آگاهانۀ "اندیشه پردازان" در دهۀ 
ارادی که از سوی کامالً رویدادی بود ، بلکه بودنجبری تنها نه ۵۷وقوع انقالب را به حرکت درآورد. بنابراین ۵۷انقالب 

شد؛ تا آنکه نهایتاً با استقبال جوانان تدارک دیده "نخبگان"از یوسیعبا کوشش قشر و پردازان" ایرانی طراحی  اندیشه"
نویسندگان و شاعران تا مترجمان در این دوران از ود. جلودارش نببه چنان سیلی بدل گشت که هیچ نیروییتحصیلکرده

نها راه بهبود و د و تکردنبه هزار زبان ستایش می را"مبارزه"تولیدات فکری و هنری و دیگر انبوه کتابهاو سینماگران..  در 
. بدین ترتیب در دو دهه پیش از انقالب نشان می دادنددر سرنگونی رژیم موجود ،به کنایه و صراحت، راپیشرفت جامعه

. شدمیاجتناب ناپذیر بدل ضرورتیبه سرنگونی رژیم شاهدر بستر آن فراهم آمد که زمینه ای رفته رفته 
پرسید، این "گروه اندیشه پردازان" کدام بودند و به چه انگیزه ای چنین هدفی را در برابر مردم ایران قرار دادند؟حال باید

که سایر گروههای روشنفکری در مدارهایی بدور آن در دانست آن هستۀ مرکزی و محوری باید را "اندیشه پردازان" 
و هنری تولیداتاز طریقاندیشۀ پرداخته شده از سوی "اندیشه پردازان" را بدین معنی "روشنفکران"  در واقع . نداگردش
مبتکر "اندیشه پردازان" درحالیکهبه میان مردم می برند.  های تاریخی و اجتماعی، در قالب شعر، مقاله و بررسینظری، 

.  هستنددیدی جدیداندیشه ای نوین و یا
نی کساکم شماری چنین وتوان انتظار داشت در ایران معاصر گروه بزرگی از "اندیشه پردازان" ظهور کرده باشندنمی

: را دریافته بوداین نکته احمد نیزجالل آلالب آنکه. جبوده و هستمیزان عقب ماندگی کشور بیانگردقیقاً 
های این هستۀ اصلی را به می توان هر یک از شاخه" این هستۀ اصلی روشنفکری در ایران چه کوچک است؟ به زحمت

) ۲(انگشتهای دو دست شمرد."
زحمت بهبه،خلیل ملکیتا هدایت و گرفتهاز  دهخدا و فروغی،نزااپردسه نسل پیش دستکم شمار اندیشهاگر در دو 

به دیگرو اسالمی بر فضای روشنفکری ایران"چپ"شمار انگشتهای دو دست می رسید، متأسفانه با تسلط دو جریان 
افزود. در این دوران کلیۀ نامدارانپردازان و مبتکران فکری کسی را به شمار اندیشهانقالب ازپیشدهۀدودرسختی بتوان 

بازرگان و و ازجزنیپور وآذین و طبری تا آریانبهاز تشکیل می دادند. این دو جناح جریان روشنفکری را وابستگان به 
مبتکر نگرشی واندیشهبیشتر مبلغان و سخنگویان جریان وابستۀ خود بودند و نه موجداحمد و شریعتی تا آلمطهری

.نوین
 ً الدین اسدآبادی شروع کرده بود و بدین سیدجمالهمان راهی را می رفتند که یک قرن پیش بویژه منادیان اسالم اکثرا

انگیزۀ این کوشش آن بود که راهی بیابند تا ضیات" دنیای امروز هماهنگ کنند. تبا "مقکوشند اسالم راختم می شد که ب
در گذشته نیز که د. این آرزو چنان بزرگ و مبرم بودبه عصر جدید وارد شونمانان بتوانند با حفظ مسلمانیمسل

.ندشدمیروبرو ی با استقبال پرشور اسالمی" از شریعت سنگلجی گرفته تا کسروی ان اندیش"نو 
***



نظریه پرداز "، بعنوان دیگر مبلغان اسالمی برخوردار نبوداز شهرتدر بخش نخست این نوشتار سید احمد فردید با آنکه 
. داد که می توانست قدرت را بدست گیرد"لسفیمبنای ف"نها روایتی از اسالم تبه بدین سبب که او شد.یاد"۵۷انقالب
ماهوی اسالم باناهمسازی بلکه ،جدید نبود"تمدن"نه تنها در پی همساز کردن اسالم با "نوآوران" ر بر خالف دیگفردید

. کردمیبا آنرا تجویز راه ستیز،و اقتباس از مظاهر تمدنبجای کوشش برای نزدیکی و دریافته بودرا فرهنگ شهرنشینی
به نابودی آن پسهماهنگ کنیم،نوین جهانیخود را با تمدن نمی توانیم مسلمانان" ما "حرف اصلی او این بود: حاال که 

بکوشیم!
"غرب" است پس "شرق" باید با آن مبارزه کند. او تمدن نوین منشأ چون میدان این جدال را چنین طرح ریخت که فردید 

که از و آن در صورتی است با "غرب" مبارزه کند از موضعی قائم بالذات می تواند فقط "منطقاً" متوجه بود که امت اسالم 
عقب به مرحله ایتا آنبنابراین باید در تاریخ . بری باشداز تمدن "غربی" و آغشتگی با مظاهر فرهنگی آن هرگونه تأثیر 

سینا بکوشند اسالم را با فلسفه و فارابی و ابنبود؛ یعنی پیش از آنکه تأثر نشدهمهنوز از "خارج" "اسالم ناب" رفت که
یونانی هماهنگ سازند. منطق

بدین تنها ،تر می شودفراگیرهرچه مدنی ارزشهای در آن ن در دنیایی که مسلمان بوددریافت کهفردید از این موضع 
را در "غربزدگی امت اسالم"! بدین سبب هم آغاز ندبازگردفلسفیعقلمسلمانان به دوران پیش از ظهورممکن است که 

دانست!قتباس و جذب فلسفه و منطق یونانیکوشش برای ا
در واقع نیز تاریخ نشان می دهد که همۀ جریاناتی که کوشیدند بگونه ای اسالم را  با سنجش عقالنی توأم سازند، محکوم 

و "حقانیت" آنرا برباد می دهد. کندمیبه شکست بودند، زیرا سنجش عقالنی گام به گام اعتقادات اسالمی را نفی 
به هرچه از عقالنیت و است اعالم جنگ و آن دارد یک راهبقای خود تنهابرایمسلمانکهستاینموضع فردید پایۀ بنابراین 

(بدون در "پس فردای تاریخ"،امروزیبا از میان بردن تمدن مدنیت بهره ای برده باشد. او از این راه می تواند امیدوار باشد
اسالمی برپا کند!تمدنی؟)عقل و منطق

و زده" می نامید "غربیونانی در ممالک اسالمی را به سبب راه دادن به فلسفۀعباسی فردید با همین "استدالل"  خلفای 
انحراف از اسالم نابو کار دارد، سر" سنجش عقالنی"بنحوی با که نیز از آنجا را حتی "فقه اسالمی" باور نکردنی است اما 

) ۳(! می دانست
عاصر را ، ایرانیان مقرار گرفتنوین"تهاجم" مظاهر تمدن مورداز انقالب مشروطه به این سو ایران که او بدین سبب

آنرا نفهمیده، زیرازدگی" رامنظور او از "غربمد آل اح،گفت که. بدین سبب هم میزدۀ مضاعف" دشنام می داد"غرب
منحصر به دوران معاصر کرده است.

از هرگونه اراده و اظهار وجود و می پذیردعقل ون تکیه بربدرا (احکام دین)نظر فردید آنستکه وحی الهی مسلمان در
تا ؛ می نامدتابع "نفس اّماره" ی انسان قائل هستند رابراسبب همۀ مکاتب و ادیانی که عقلی و حقی. او بدین استمعذور 

رجعیت قائل عقل انسان در مقابل خدا مبرای "می داند، زیراو "فرعونیت"دعوت به کفربدانجا که اعالمیۀ حقوق بشر را 
) ۴(".شودمی
زمان خریداری نداشت، اما او با حمله به در آن مالیان بود کهترینقشریاینجا آنچه فردید می گفت، همان حرفهای تا 

همانا ، نفی مظاهر تمدن،اعتراف کندتر از آن بود که البته فردید زرنگکم بدان مقبولیت می بخشید. " کمزدگیغرب"
،و رّد "شأن انسانی" مندرج در اعالمیۀ حقوق بشراست"دیه"و"برده"و"صیغه"و "سنگسار"بدوی مانند های سنتتأیید

از سه جهت خردستیز خودموضعنظور دفاع ازبمبدین سبب او . و "ناموس"پرستیخواهیهمانا ستایش "غیرت"
کرد:سنگربندی

انرا می شناسد و مورد نقد و ردّ شبهه را بوجود می آورد که آرای آناین نخست آنکه بر همۀ اندیشمندان "غربی" می تاخت و ـ
قرار داده است. 

از روشن موضع مورد نظر او را بپذیرد،با کمترین بهره از عقل امکان ندارد کسروشن بود که هیچبرای اوچون ـ دوم  آنکه 
حرف اصلی خود را رفانی" "عابیاتینی و های زبافروشیفضل،با توسل به اصطالحات عربیسخن گفتن پرهیز داشت و

د. وشانپمی



با عقل مشکل گویااو نیز یافته بود که ییاستثنا در میان همۀ فیلسوفان غربیفردید آن بود که اصلیسنگرـ و باالخره 
!مسلمانفردیدکهرا داشت "اعتقاداتی"همان تمدن غربی را اعالم کرده بود و مهمتر از همهپایان فلسفه و زوالداشت،

برابر فردید درسخن برای وزین ساختن وسیله بهترینسخنی" با هایدگرره شد، "همچنانکه در بخش نخست اشا
،بودناسالم سنتیچیزی جز تبلیغ که ،راواقعاً نیز  اینکه یکی از بزرگترین فیلسوفان غربی نظرات فردیدبود. مریدانش 

:با ناراستی فردید و شاگردانش جور بود"برگ برنده"ای که برگ برنده ای را در اختیار  فردید قرار داده بود.،ید می کردتأی
سهو وی طراز اول و کم نظیر در تاریخ معاصر جهان دانست که گوئی به عمد یا لَ"بی هیج تردیدی بایستی هایدگر را یک عَ 

)۵(!."کند.در غایت تقوی، تقیه می
کوشیده که ت اس"غربی"سلسلۀ فیلسوفان ازیفیلسوفنخست آنکه هایدگرتوجه داشت. به چند نکتهباید در این باره 

همۀ فیلسوفان بزرگ است و این روشقرار دهد. مورد نقد و بررسیاز یونان باستان تا به دوران معاصر راروند اندیشه
از پرداختن به هدفشهایدگر ای نوین غیرممکن است. پرداختن فلسفه،اصوالً بدون بررسی انتقادی اندیشۀ گذشتگان

توصیف کرده است:  چنینبعنوان استاد دانشگاه در نخستین نطق خود را فلسفه 
دهند.کیل میتنه اش فیزیک و شاخه هایش دیگر علوم را تشمتافیزیک ریشۀ آن،"دکارت فلسفه را به درختی تشبیه کرده است که 

در آنرا شناخت امکان در آن بالیده مورد بررسی قرار دهم؛ بعبارت دیگر، هستی و این درخترا که "زمینی"می خواهممن 
) ۵(".کنمبررسی ترین وجه آنبنیادی

اگر و حتی در حاشیۀ آن، بلکه کامالً در متن آن قرار داشت، چنانکه هایدگر نه در تقابل با فلسفۀ غرب اندیشۀ بنابراین 
)۶(انگشت حیرت به دندان می گزید.یقیناً ، خواهد گرفتمورد استفاده قرار تقویت اسالماو برایفلسفۀدانستمی

تا حدی با آرای یدا نمی شد که پمحتی یکنفر ه۴۰سخنی" فردید با هایدگر فقط از اینرو ممکن شد که در ایران دهۀ "هم
حتی به جعل اندیشۀ هایدگر اوجالب آنکه نسبت دهد. به اوآزادانه هرچه بخواهدهایدگر آشنا باشد و فردید می توانست

با زبان آلمانی به حدی فردیداییآشنبدین دلیل ساده که نیز نیازی نداشت، زیرا اصالً نمی دانست هایدگر چه می گوید!  
)۷(که بتواند آثار هایدگر را بخواند و بفهمد.د نبو

قابل تصور . سفر کردو چند سالی بعد به آلمانبه فرانسه) ۸(م)۱۹۴۷ش برابر ۱۳۲۶(بسال فردید در نزدیکی چهل سالگی 
تا ،بگیردآلمانی را درست یاد بتواند ممکن نبودآنروزگار در آلمانو با امکانات موجود این سندراست که برای هیچکس

به نآلماسالهای پس از جنگ جهانی است که را بفهمد. سخن از"ن فیلسوف تاریختریدشوارنویس"که به حدی رسدچه 
:)۹(از دانشجوی خارجی خبری نبود تا چه رسد که برای آنان کالس زبان بگذارندو در آنویرانه ای بدل شده بود

بگوید فردید در آلمان مشغول به چه کارهایی بوده است. آنچه مبرهن است اینکه در آنجا "البته ما هیچ سندی نداریم که به ما 
) ۱۰(ازدواجی داشته است و مدتی مقیم بوده است."

وبودهخداپرستهایدگراینکهدربارۀاوی هاادعاتمامیگفت توانمیکهبودسطحیآنچنانهایدگرازفردیدشناخت
بکاراشپیگلمجلۀباایمصاحبهدرهایدگررامزبورجملۀ!:استتنها یک جمله از هایدگربهاستنادباقائم،ظهورمنتظر

!Nur noch ein Gott kann uns retten:                                                                            استچنینآلمانیبهوم.)۱۹۶۶(استبرده
ازآنازنجاتبرایکهداردیتسلطچنانمعاصرانسانبرتکنولوژیشنظر بهکهکردمطرحرابطهایندراو راجملهاین

زمینهایندربتوانندبایدفیلسوفاندستکماینکهبرمبنیگرمصاحبهاصراربرابردروآیدبرنمیکاریهیچکسدست
را اشپیگل بعنوان جملهاین"مگر خدا خودش کمک کند!": اصطالح گفتبعنوان یک رامزبورجملۀکنند،هایی براهنمایی

آنتمامیدرکهدانستمیوگرنهنخواندهرامصاحبهفردیدو استناد به آن نشان می دهد،بود تیتر مصاحبه برگزیده 
.استهیتلریرژیمباهایدگرهمکاریمصاحبهاصلی وضوعمونداردوجود" خدا"بارابطهدرایکلمه

کهنبودبحدیهیچکدامآلمانی،زبانبااوآشنایینهوفردیدفلسفیبضاعتنهکهکردادعاتوانمیقرینهبهبنابراین
برای سخنانش. با اینهمه بود"خیالی"به هایدگر نسبت می داد اوهمۀ آنچه وبفهمدوبخواندراهایدگرآثاربتواند
بسیار ،در برابر "غرب" غلبه کنندخودخودباختگیدر عین مسلمانی بر"ها می خواستند "چپدر رقابت با  که یمریدان

از مارکس ترر بیفیلسوفآنان را به شاگردان فردید اصالً مهم نبود که او چه می گوید، بلکه تنها اینکهبرای جاذب بود. 
مورد تأییدش بود!نیزاسالمگویا کهوصل می کرد،



شاگردان او این ادعا و)۱۱(ست"و او حکمت های شرقی و غربی در چنگ "تمامی تاریخ فلسفه فردید چنان سخن می گفت که 
اً متمایز از قشر مذهبی اکثر کهسبببدیندرستتحت تأثیر فردید نوشتند،بعدها همین شاگردان آنچه! را می پذیرفتند

"دفاع از اسالم"به موضعو از فقر فرهنگی رنج می برد،گرفتار بودهویتبحران به مؤثری شد تا نسلی که زمینۀبودند،
د. جلب شو

و استاخیرنسلسهدویژگیو خودباختگی.ابر "غرب" بوددر بر آنان "خودباختگی"نقطۀ مشترک فردید و شاگردانش
دیگری حمله به هنجارهای بیگانه. می تواند بدو صورت نامتعادل نمایان شود، یکی بی اعتبار دانستن ارزشهای خودی و 

"معتقد (بود) حّمال )هدایتصادققولبه، چنانکه اگر در جوانی (بود" غربیان"برابردرخودباختگیفردید نمونۀ بارز
اروپاییاندرتحقیربه(احتماًال با دیدن اروپای پس از جنگ) بعدها )١٢(!"اروپایی از علمای ایرانی بیشتر چیز می فهمد

نگریست.می
دربارکه حتیچنان بود فرهنگیفراگیر فقر بحران هویت بر زمینۀ در این میدان تنها نبودند وفردید و شاگردانش البته 

بنیاد نهاد. را" فلسفهحکمت و شاهنشاهیانجمن")۱۳("یک ایدئولوژی و هویت بومی، باستانی" بهدستیابیبمنظورشاه
را که به این انجمن اکثریت اعضای !را دنبال می کردنداسالماحیایبودند که هدففعال بدون استثنا کسانیاما در آن

تنها با حذفه پس از انقالب نیزچنان اسالمی بود ک، هواداران فردید تشکیل می دادند و تأسیس شدفرمان فرح 
"شاهنشاهی" تا به امروز به کار خود ادامه داده است.

مۀ زمینه ها گویای تسلط در هاسالمیخط مشی حکومتالزم به یادآوری است که ۵۷پس از انقالب فردید دربارۀ نفوذ
متر اسالم و از همه مهها ازهمۀ دیگر روایتطردو نفی همۀ ارزشهای مدنی،غرب"ناپذیر با "مبارزۀ آشتیست:واکامل

حکومتگران پس از انقالب بوده است. اندیش، محور اصلی سیاستپرهیز از هرگونه تعقل تدبیر 
نشان دهندۀ اینستکه " ان" اسالمی و "چپ"روشنفکر برشاگردان فردید نفوذ فزایندۀ ، بویژه در زمینۀ فرهنگی و آموزشی

با نه تنها نمرده است که فردیدی""اندیشۀ ،)۱۴(شته است و برخالف نظر برخیاو بنا گافکار انقالب اسالمی در بنیاد برکه 
پس از هرچه بیشتر بر جامعۀ امروز ایران حکومت می کند. بازنویسی کتابهای درسی مدارس و دانشگاهها و قدرتشدت

نخستین تدابیری بودند که راه را برای رخنۀ موضع "غرب ستیزانه" در ایران فراهم ،گروهیو همنوایی رسانه های انقالب 
)۱۵(آوردند.

***
واجتماعیبستبنشرایطدرکهبودذهنیتیتحققداخلی،کودتاینهوبودخارجیتوطئۀنه۵۷انقالبببینیم،روشن
تودۀخواستبهایرانینخبگانکوششبهوگرفتقرارایرانیکردۀتحصیلجوانانازجمعیاستقبالموردهویت،بحران

.  شدبدلمردم
د شباعثرهنگی، فقر فی گام برمی داشتکه جامعۀ ایرانی بسرعت بسوی شکوفایی اقتصاد۴۰در دهۀ ، روشن ببینیم

ف اصلی او حر گسترد. که "افقی تازه" در برابر آنان میسخنان "فیلسوفی" ایرانی را بگوش گیرندجمعی از نخبگان ایرانی
،آقای جهان بودیم و اگر امروز نیز همۀ مظاهر تمدن نوین را نفی کنیم(در پریروز تاریخ)های دور در گذشتهکه "ما"این بود 

"ما" را دوباره به آقایی بر جهان خواهد رساند.فردای تاریخ""پسدر "شرقی" را نمایندگی خواهیم کرد که
که "نخبگانش" رسیددرجه ایبه انحطاط اندیشه بود، در ایرانی که روزی یکی از مهدهای تمدن و فرهنگ روشن ببینیم، 

به زور شمشیر بر "اعراب"دیدند کهی رابجای آنکه بکوشند دوباره ایران را به مهد فرهنگ و تمدن بدل کنند، خواب دوران
تسلط یافته بودند.نیمی از دنیا

کردند، بجایی رسیدند تخطئه می"  هواداری از "شووینیسمدوستی را بعنوانکه هرگونه اظهار میهنکسانی،روشن ببینیم
گروهی از که نظیر است و مانند آنبیدر دنیاچنین پدیده ای)۱۶(ئی قومی دیگر مبارزه می کردند.که برای بازگشت به آقا

شت به دوران استعمار مبارزه کنند!برای احیای امپراتوری انگلیس و بازگهندیان
نه فردید رند. منظورنداو واقعیوجود خارجیهیچکدامنظر فردید بودنه "غرب" و نه "شرقی" که مورد،روشن ببینیم
وچیناو "شرق"  مورد نظر و  چون  از شرفته استکشورهای پیدر ی، بلکه مجموعۀ دست آوردهای مدنی غرب جغرافیای

همباشدن" غربی"برایهمآنهاکهباقی می مانند اسالمیکشورهایفقط،کنیمکمراژاپنواسترالیاوهندوروسیه
ردم آیا آنان انتظار دارند م.دهنددر برابر جهان قرار مییکه و تنهاراایرانهواداران فردید ،نتیجهدر. اندگذاشتهمسابقه



با پافشاری بر چنین موضعی نه تنها مردم ایران را زندگی کنند؟ بهررو، دیگر مردم جهاندیگری از های""ارزشایران به
.دادجامعۀ جهانی قرار خواهدررویرودفالکتی روزافزون روبرو ساخته، بلکه دیر یا زود کشور را

متصورآیندهیکتنهابرای ایران نیز. دارندبرمیگامبا یکدیگرهمکاریونزدیکیجهتدرروزافزونبطوربشریجوامع
بسویراایرانکهفردیدیسخافتقاطعرداست و این ممکن نیست، جز باکشورهادیگرباهمکاریودوستیآنواست

.راندمیپیشبهنابودی
دهها اکنونداشت سخنانی بگویند که راه جهنم را به روی ایرانیان گشود. وارا فردیدها که چه انگیزه های حقیری دیدیم

حاکمدکترینو تفسیرتوجیهراهدرگوناگونهایانگیزهبه"  فلسفیپژوهشمرکز"۲۰۰گویاحدوددرایرانیهزار
در برابر امروز و باید بدانند که ، حتی در سطح دبیرستانکردگان ایرانیتحصیلتک تکگذشته از نخبگان، .کوشندمی

هیچکس نمی تواند به بهانۀ "همرنگی با جماعت از بهر نان" از این مسئولیت شانه ند و امسئولآیندۀ خود و فرزندانشان 
تاریخی، بلکهتعیین می شود و نه به جبر امروز می دانیم که سرنوشت هیچ جامعه ای، نه به ارادۀ الهی ، زیرا خالی کند

به خواستۀ خود ان دادند که می توانند به همرأیینش۵۷ایرانیان یکبار در انقالب تنها و تنها به خواست و ارادۀ جمعی.  
است.ایران"ملت"به روند که همانا فراروییببرسند. این بار با انتخابی مخالف "راه فردیدی"، می توانند آگاهانه راهی را

موضوع این نوشتار نیست.اند،از نقشی تعیین کننده برخوردار ) اینکه مالیان با مخالفت با هر نوع رفرم اجتماعی و سیاسی در بوجود آمدن این وضع ۱(
۸۲) در خدمت و خیانت روشنفکران، ج اول، ص ۲(
همانجا)۴(۲۰۳ص ، ۲۴زاد،، مهرنامه، شماره جایگاه سید احمد فردید در تاریخ اندیشه و آگاهی ایرانی، حسین آبادیان، در گفتگو با امین محمدی)۳(
۵ـ۸علی اکبر خانجانی، "پایان فلسفه، مارتین هایدگر"، مقدمه مترجم، ص)۵(
; ?Was ist Metaphysik(به مضمون) م۱۹۲۹جوالی ۲۴فرایبورگ در اولین نطق هایدگر بعنوان استاد دانشگاه )۵( Googlebooks, s.7
ارز هایدگر مریدی او را برگزینند.    کوتاه سخن آنکه اگر جریان این نیز نکتۀ مهمی است که چرا فردید و شاگردانش از میان دهها فیلسوف هم) ۶(

ناندیشۀ فلسفی را رودی بگیریم که سرچشمه اش یونان باستان بود، اینک این رود به پهنای دریایی به پیش می رود و شاخابهای پرشماری به آ
وشان می ریزند و از آن جدا می شوند، که فلسفۀ هایدگر یکی از شاخاب ها بود که هر چند به غنای کلی فلسفه کمک کرد، اما بر کنار از مسیر خر 
ی که و پیشروندۀ اصلی بوده است. زندگینامۀ نه چندان افتخارآمیز او، دفاع از فلسفۀ مرگ، مخالفت با دمکراسی و از همه مهمتر نرسیدن به هدف

نشانگر نقش او بعنوان یک فیلسوف "معیوب"  در تاریخ فلسفه است و شاید همین او را نوین،در پیش داشت، یعنی بنا نهادن متافیزیک بر بنیانی 
اخت.، جالب می سطلبیدر میدان جاهخودنمایی تنها در پی ایران، بلکه تن از غرب بودند و نه عالقمند بهبرای فردیدها که نه در پی آموخ

handenبه معنی "موجود بودن" یا " در "دسترس بودن" است که فردید با جدا کردن دو پارۀ vorhandenنمونه برای ناآشنایی فردید با زبان آلمانی واژۀ ) ۷(
تاریخدرفردیداحمدسیدجایگاهآنرا "پیشدستی" ترجمه کرده است! مانند آنکه در فارسی  مثًال "گلدسته" را دستۀ گل معنی کنیم و نه منارۀ مسجد! (vorو

)۲۰۲، ص۹۱مرداد،۲۴شمارهمهرنامه،زاد،،محمدیامینباگفتگودرآبادیان،حسینایرانی،آگاهیواندیشه
رفیق. فردیداحمدزندگینامه"ش. ۱۲۸۹ش. و ۱۲۸۹ش.، ۱۲۸۳های مختلف برای خود سه تاریخ تولد متفاوت ذکر کرده است: ) او به مناسبت۸(

http://bloger-news.blogspot.de/2009/10/blog-post_1012.htmlیزدیمصباحشفیق
% پیش از جنگ، تا سال ۸ها")  ارائه شده است درصد دانشجویان خارجی از   ("تحصیل در میان خرابهStudieren in Ruinenبنا به آمار دقیقی که در کتاب )۹(

http://books.google.de% کاهش یافته بود که  آنهم اغلب از کشورهای همسایۀ آلمان می آمدند. ۱م. به کمتر از  ۱۹۵۱
۲۰۵، ص۲۴)احسان شریعتی، او فرصت فیلسوف بودن را از دست داد"، مهرنامه، شماره ۱۰(
.۴۸اسطورۀ فلسفه در میان ما، صآشوری،داریوش) ۱۱(
) صادق هدایت، نامه های صادق هدایت به شهید نورائی، بکوشش ناصر پاکدامن۱۲(
۲۰۶) ص ۱۰(>) ۱۳(
۱۳ص ،)۱۱(>"استکردهحکومتماروشنفکریجامعۀازبخشیذهنیتبرسالبیستکهفردیداندیشۀجنازۀ")۱۴(
حداد و باالخره رضا داوری و را بازنویسی کرد مدارس و دانشگاههااحمد احمدی که کتابهای درسی، تین سردبیر کیهان پس از انقالبعباس معارف نخس)  ۱۵(

از شاگردان فردید بودند. مگی هتعیین کردند، رادر دانشگاه هاعادل که خط مشی آموزش فلسفی 
ایران نمی دانست.گذشتۀی پارسی و باستانی استفاده می کرد، درحالیکه جز تحقیر و توهین به ) از ترفندهای فردید یکی هم این بود که گاهی از نامها۱۶(


