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 فردید در مقام فیلسوف
یِ  هایِ دهه یِ سی و چهل تا نیمه در دهه) ١٣٧٣ مرگ  ـ١٢٨٩زاد (احمدِ فردید 

پنجاه استادِ فلسفه در دانشگاهِ تهران بود؛ استادى که هرگز نه کتابى نوشت نه یک 
 پا کرد و اش داشت، امّا نامِ او در دورانى غوغایى به یِ درسی برایِ شاگردان جزوه

دستان در جمهوریِ اسالمی، کم نیستند کسانى که  ـبه  ـویژه در میانِ کار هنوز هم، به
دو  ـاز او جز یکى. آیند اى زیرِ نفوذِ او هستند و شاگردِ مکتبِ او به شمار می به گونه

ها،  این مقاله. ها را هم در روزگارِ جوانی نوشته است مقاله منتشر نشده است، که آن
تا آن جا که من . صطالح، تحقیقی هستند و نه بیانِ آراءِ فلسفیِ شخصیِ ویا به
، ١٣١٨ در سالِ ،مهری ِ  باید همان باشد که در مجله یِ او می دانم، نخستین مقاله می

یِ ناتمامِ دیگر هم از  با نامِ اصلیِ او، احمدِ مهینیِ یزدی، منتشر شده است؛ یک مقاله
یِ بیست، منتشر شد، با نامِ  یِ نخستِ دهه  در نیمه،سخنیِ  یِ سوّمِ مجله او در دوره

نوشتن برایِ فردیدکارِ بسیار دشوار و در . فردید؛ نامى که خود بر خود نهاده بود
 هم به زبانى بسیار سنگین و نامفهوم نوشته  دو مقاله ـآن یکى. اواخر کارِ ناممکنى بود

یِ چهل، زمانى که حس  ت، و از  دههرانی را بسیار دوست داش امّا سخن.  شده است
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  رانی یِ ادبیّات و جاهایِ دیگر سخن کرد کالمِ او بُرد و نفوذى یافته، در دانشکده
  ـــ ها حضور یافته ام که من در برخى از آن ـــ هایِ درس نیز در کالس. کرد می

  . گفت ها نمی رانی چیزى بیش از مطالبِ همان سخن
  

، یک مفهومِ تازه به زبانِ فارسی عرضه داشت که سرنوشتِ فردید، در مقامِ فیلسوف
ام،  بود، که، به گمان‘ زدگی غرب’تاریخیِ بسیار با اهمیّتى پیدا کرد و آن مفهومِ 

هایِ فردید پیرامونِ این  حرف. یِ سی به آن رسیده باشد بایست در اواخرِ دهه می
شد، آن هم به  مطرح میهایِ درس  هایِ خصوصی یا در کالس مفهوم تنها در محفل

آنچه سببِ . آورد و، در نتیجه، بازتابى نداشت کس از آن سر در نمی زبانى که هیچ
ِ احمد بود در  ِ جاللِ آلزدگی غربهایِ او شد، انتشارِ کتابِ  توجّه به فردید و حرف

یِ آلِ احمد در ابتدایِ همان کتاب، او این عنوان را از فردید  به گفته. ١٣۴٠سالِ 
زدگی را زبانزد کرد، امّا شرحى که او از این  کتابِ آلِ احمد عنوانِ غرب. فته بودگر

یِ  هایِ خودِ او بود بر زمینه حرف. هایِ فردید نداشت داد ربطى به حرف مفهوم 
شناسی و اقتصادِ مارکسیستی، در حدًی که در  اش با تاریخ و جامعه آشناییِ سطحی
زدگی را با زبانى  یِ غرب امّا فردید مقوله.  بود آموختهنیرویِ سوّم و حزبِ توده

عرفانی، در مجالسِ خصوصی و  ـپیچیده و پُرطمطراق، از دیدگاهى فلسفی
آلِ احمد هم در همان . کرد یِ ادبیّات طرح می هایِ درس در دانشکده کالس

اعتنا به وجهِ نظری و  زدگیِ خاصِّ خود، بی مجالس از او شنیده بود و با شتاب
ولی . آن از دیدگاهِ فردید، این مفهوم را گرفت و به زبانِ خود طرح کرد‘ فیِفلس’

یِ آل احمد به  پناه بردنِ دوباره یک نکته را هم فراموش نباید کرد و آن این که 
زیرا فردید از راهِ .  هم از اثرِ انفاسِ فردید بودزدگی غرباسالم در کتابِ 

هایِ ضدِّ  بسا ناهمساز، حرف و چه لبته ناروشن،اى، ا پناهیِ صوفیانه به گونه معنویّت
به هر حال، . کرد زدگیِ خود را به اسالم و قرآن مربوط می غرب و غرب
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آن، و شفا یافتن از ) نیهیلیسم(‘ انگاریِ نیست’زدگی و  گرداندن از غرب و غرب روی
 آن بود که و معنویّتِ‘ شرق’این بیماری، از نظرِ  فردید، به معنایِ بازگشت به دامانِ 

بایست جست، که آن هم خود را حقیقتِ  در عرفانِ نظری و فرهنگِ تصوّف می
  .داند باطنیِ اسالم می

  
یِ آلِ احمد در یک   در گذرى به خانه١٣۴١من هم فردید را نخستین بار در سالِ 

سه میهمانِ دیگر ، آن جا دیدم، که داشت پیرامونِ بحثِ  ـبعد از ظهر، با دو
گفت و برایِ  سخن می‘ ربوخه’و ‘ ربح’ با erosریشگیِ  خود از همزدگیِ  غرب

آلِ احمد کتاب را آورد و به دستِ من داد .  را طلبیدبرهانِ قاطعحجّت کتابِ لغتِ 
دوّمین دیدارِ من با او در سالِ . را از رویِ آن بخوانم‘ ربوخه’و ‘ ربح’تا معنایِ 
ِ آلِ احمد منتشر زدگی غربدر نقدِ یِ خود را  بود؛ پس از آن که من مقاله١٣۴۶

یِ آل احمد به فردید و این که  یِ اشاره یِ آن مقاله، بر پایه در حاشیه. کرده بودم
اى کرده بودم، و  زدگی را از دهانِ او قاپیده،  من هم به فردید اشاره عنوانِ غرب

 فردید در آن زمان. هایِ خود را در این باب بنویسد اظهارِ امیدواری که او هم حرف
تازگی بر پا کرده بود، به دعوتِ  ، که پرویزِ خانلری به“بنیادِ فرهنگِ ایران”دستگاهِ 

وی یکى از دوستانِ مرا، که . وی نشسته بود و بنا بود که یک فرهنگِ فلسفی بنویسد
. کرد، به دنبالِ من فرستاد تا بروم و او را در آن دفتر ببینم در آن دستگاه کار می

کرد، و افزود که  یِ من و تواناییِ من در نوشتن ستایش آن دیدار از مقالهفردید در 
سپس نیم ساعتى ‘ .هایِ من ندارد این مزخرفاتى که آلِ احمد نوشته ربطى به حرف’

طبع  زدگی برایِ من گفت، که به هایِ خود را در بابِ غرب اى از حرف یا بیشتر شمّه
ام تازه و  ـاى که به فلسفه داشتم به نظر گیبست من چیزى از آن نفهمیدم، ولی با دل

هایِ خود را تقریر کند تا من به عنوانِ  به او گفتم، اگر اجازه بدهد حرف. جالب آمد
ولی او نه هرگز آن . خواهد بنویسد اش می ـمنشی بنویسم، که درآمد و گفت، خود
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گرى که وعده یِ چیزهایِ دی مثلِ همه ـــ‘فرهنگِ فلسفی’ها را نوشت و نه آن  حرف
  .  هرگز  به سرانجامى رسید ـــ کرد می
  

دو سال بعد از راهِ آشنایی با ابوالحسنِ جلیلی صورت  ـدیدارِ بعدیِ من با فردید یکى
بود و من هم “ یِ تحقیقاتِ اجتماعی مؤسسه”جلیلی معاونِ احسانِ نراقی در . گرفت

 را در آن مؤسسه منتشر یِ علومِ اجتماعی نامه دعوت شده بودم که ١٣۴٧در سالِ 
یِ ادبیات و از همکارانِ بسیار ارادتمندِ  جلیلی خود استادِ فلسفه در دانشکده. کنم

آموختن  فردید بود، و با نظرِ لطفى که به من داشت و شورى که در من برایِ فلسفه
آن شب . یِ خود برایِ آشناییِ نزدیک با فردید دعوت کرد دید، شبى مرا  به خانه می
ید که مجلس را آماده و شنوندگان را طالب و مشتاق دید، گرمِ گفتار شد و در فرد

هایِ او در آن شب، همچون  حرف. دادِ سخن داد‘ حوالتِ وجود’بابِ تاریخ و 
یِ علومِ  نامهیِ یکمِ  شماره. ام نشست اى در بیابان ببارد، بسیار بر دل بارانى که بر تشنه

 و البتّه، به  ـــ اى که من بر آن نوشته بودم  دیباچه هم که درآمد، فردید ازاجتماعی
یِ   به شیوه ـــ یِ احسانِ نراقی، بی نامِ من منتشر شده بود و خواسته‘ مالحظاتِ امنیّتی’

من هم ‘ .یِ مارکسیستیِ خوبى نوشته ای مقدمه’خود بسیار ستایش کرد و گفت که 
ز آن پس، معموالً همراه با ا. ام آمد خوش‘ کشفِ رمز’از هوشمندیِ او در این 

هایِ  یا کسانى دیگر در میهمانی ـــ که او هم استادِ فلسفه بودـــ جلیلی و رضا داوری
نشینِ او بودم و  هایِ هفتگی در منزلِ فردید، هم ها، یا گردآمدن خانگی، در رستوران

د فردی. سپردم هایِ او گوش  چهار سالى خاموش و با کنجکاویِ تمام به حرف ـسه
من ’گفت،  آمد و می اش می اى خوش سپرده یِ جوان و دل هم از داشتنِ چنین شنونده

زند و با دقّت گوش  اش می اش را زیرِ چانه آید که دست ام می از این آشوری خوش
  ‘  .کند می
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یِ روشنفکریِ  مایه هایِ سیاسی و فضایِ سطحی و بی برایِ من، که از ایدئولوژی
او گیرایی داشت،  از سویى به دلیلِ  زده بودم، سخنان  لروزگارِ خود خسته و د
یِ فلسفی و نظریِ آن، و، از سویِ دیگر، انرژی و شور و  تازگی و ناآشنایی و مایه
همان . داد گفتنِ او بود و او را بسیار حق به جانب نشان می پرخاشى که در سخن

کلّه ـو ـ او نیز سررتشتِچنین گفت زیِ کتابِ  ها بود که من با نیچه  و ترجمه زمان
اى  یِ فردید برایِ جوانِ جوینده این را نیز بگویم که یک دلیلِ دیگرِ جاذبه. زدم می

  ـــ رفت تا در جوارِ گفتمانِ رادیکال و انقالبیِ چپ اى بود که می چون من جوِّ زمانه
اش  هدانست و قبل داریِ آن می که دشمنِ اصلیِ خود را امپریالیسمِ غرب و سرمایه

یِ معنویّت  گفتمانِ دیگرى را بر سرِ بازار آورد که از جبهه ـــ بود‘ شرق’سوسیالیسمِ 
زدگیِ غرب  و علم و تکنیک‘ نیهیلیسم’و ‘ مادیّت’و روحانیّت و عرفانِ شرقی به 

شرقی و ‘ اصالتِ’و ‘ بازگشت به خود’یِ تازه، که مشتاقِ  این جبهه. برد حمله می
هایِ پُر شور و شتابِ علیِ  ِ آلِ احمد و نوشتهزدگی غرباسالمیِ خود بود، با 

روشنفکریِ ) tiers-mondisme(‘ گراییِ جهانِ سوّم’شریعتی، زیرِ نفوذِ  فضایِ 
اى  رفته زمینهـیِ چهل زبان باز کرده بود، و رفته یِ نخستِ دهه فرانسوی، در نیمه

اتر گذارد و با فردید و زبانِ اجتماعی پا فرـ فراهم آمد که این گفتمان از زبانِ سیاسی
هایِ بعد دو شاگردِ هانری کُربن، یکى سید  در سال. عرفانیِ او به میدان آید ـفلسفی

هایِ  اش،  و دیگرى داریوشِ شایگان با گرایش حسینِ نصر با اسالمیّتِ دوآتشه
و . پیوستند‘ معنویّتِ شرقی’، به این ارکسترِ آسیا در برابرِ غربعرفانی در کتابِ 

تر شدنِ هرچه بیشترِ بازار، احسانِ نراقیِ  دستِ آخر، با باال گرفتنِ کار و گرم
  به میانِ معرکه‘ داشتی ـخود ـآنچه’یِ  یِ مقاله دو مجموعه ـنیز با یکى‘  شناس جامعه’

 .1آمد
                                                 

 در سالِ  ــ زد می‘ اصالتِ خود’یِ  ها را در باره ن حرفتری که آبکی ــ  نراقیآنچه خود داشتِیِ کتابِ  در باره1 
، به سردبیرىِ رودکیىِ  که با امضایِ مستعار در مجلّه‘ آنچه خود نداریم’اى نوشتم با عنوانِ   مقاله١٣۵۶
آن ام هم این بود که ساواک مرا از پنج سالِ پیش از  دلیلِ مستعار بودنِ نام. شد ام جمشیدِ ارجمند، منتشر  دوست
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ها چه چیزى و تا چه اندازه فلسفی بود؟ این   گفتمان توان پرسید که در این می

راستی طرح کردند که بتواند ما را از عالمِ  رسشِ جدّی و اصیلى را بهچه پ‘ فیلسوفان’
تر بکشاند؟  دار تر و مایه اى ژرف زده به ساحتِ اندیشه سطحیِ روشنفکریِ سیاست
ها به موضوعِ اصلیِ این مقاله   پرسش شان چه بود؟ این حکمتِ تاریخیِ سر بر آوردن

اى نیز، با پرداختن   را ندارد، اگرچه به گونهها مربوط اند، امّا  این مقاله گنجایشِ آن
خواهم به فردید بپردازم و  این جا می.  گوید ها پاسخ می به یک موردِ خاص، به آن

کنم که یک  گمان می. ترین و اثرگذارترینِ آنان خروش ـو ـعنوانِ پُرجوش بس، به 
د که باالترین بیش بتواند روشن کن ـوـ اش کم سنجشگریِ جدّی از نقشِ او و سخنان

یِ فلسفی داشت آن هم از نوعِ بسیار اصیل  یِ اندیشه یِ روشنفکریِ ما، که داعیه رده
یِ انقالب در چه  یِ پنجاه و آستانه یِ دهه یِ چهل تا نیمه اش، در دورانِ دهه و بومی

من که شاگردِ شکیبا و جویایِ محضرِ . پراکند هایى را می زیست و چه ایده عالمى می
نوشتند، به  شنیدم و هرچه می گفتند به گوشِ هوش می ستادان بودم و هرچه میاین ا

ِ شایگان را هم برایش  خواندم، و، از جمله، کتابِ داریوش دقّت می نیّتِ آموختن، به
دانستم که یک  رفته می ـ و رفته2کردم سراسر ویرایش کرده بودم، نخست حس می
پردازی یا، در مواردى،  اى وهم  و گونهجایِ کارِ این داستان از اساس خراب است

که کتابى از او  ـــ این نکته را هم به شایگان و رضا داوری. بازی در آن هست شعبده
اى هم به داوری نوشته بودم، که  گفتم، و در نامه می ـــ را هم ویرایش کرده بودم

 در .ربطى ندارد‘ فرهنگِ اصیلِ شرقی’سازی ست و به  ها ایدئولوژی این حرف

                                                                                                              
بازىِ آن زمان کرده ام که شاید هنوز  در آن مقاله من ریشخندی از این شرق و شرق. القلم اعالم کرده بود ممنوع

 .هم خواندنی باشد

شود در سالِ  هایى را که برایِ آن می و ایدئولوژیک بودنِ تالش‘ شرق’جویِ ـوـ  بست بودنِ این جست من بن 2  
یِ  این مقاله در مجموعه. ، که، به آن معنا، امروز دیگر ندارم‘شرق’ه با همدلی با اى نوشته ام، البت  در مقاله١٣۵٣
 .دوباره چاپ شده است) ١٣٧۶یِ فرهنگیِ صراط  تهران، مؤسسه (ما و مدرنیّتیِ  مقاله



www.nilgoon.org      9  داریوشِ آشوری 

و فلسفه و ‘ معنویّتِ شرقی’بینم که این  نگرم، می حقیقت، حاال که به پشتِ سر می
هایِِ پیرامونِ آن هیچ چیزى بر معرفتِ نظریِ ما نیفزوده و پرتوى بر هیچ  بافی حکمت
و . اش بوده است و بس  اى نینداخته، بلکه باالترین ارزشِ آن در مصرفِ سیاسی مسأله

 دیدیم، دو نظامِ شاهنشاهی و اسالمی، هر یک به دالیلِ چنان که به چشمِ خود
ترین دلیلِ آن این است که  مهم. بوده اند‘ حکمتِ معنوی’یِ خود، خریدارِ این  ویژه

یِ  اى که زمینه‘معنویّت’با بَزَک کردن و به صحنه آوردنِ ‘ حکمت’هوادارانِ این 
ند که تنها کارکردِ آن ساخت تاریخیِ خود را از دست داده بود، از آن چیزى می

در این زمینه، دستِ کم، . پشتیبانیِ ایدئولوژیک از استبداد و سرکوبِ سیاسی بود
یِ راهِ او، رضا داوری،  دهنده هایِ احمدِ فردید و شاگرد ِ وفادار و ادامه حرف
  .هایِ خوب و کاملى هستند نمونه

  
بود که دچارِ خالءِ ‘ تمعنویّ’ از آن جهت خریدارِ این  دیکتاتوریِ محمدرضا شاهی

یِ اقتصادی و  هایِ توسعه این رژیم، به رغمِ سیاست. ایدئولوژیک بود
ها و  سیاست ـــ یِ صنعتی کردنِ ایران در سر داشت هایى که برا خیالـوـخواب

 بر اثرِ ـــ طلبد یِ تبلیغاتیِ همخوان با خود را می رؤیاهایى که ایدئولوژی و برنامه
هایِ چپ داشت و اوهامى که، از سویِ دیگر،  ، از ایدئولوژیهراسى که، از سویى

پروراند، در آن فضایِ  و پاسداری از آن در سر می‘ فرهنگِ اصیلِ ملّی’یِ  درباره
هایِ دارایِ رنگِ دینی و عرفانی را پناهگاهى  سرکوب و خفقانِ سیاسی، ایدئولوژی

هایِ  خبر از آن که این سخنوری بی امّا . داد ها میدان می دانست و به آن برایِ خود می
در بابِ فرهنگِ اصیلِ ملّی و معرفتِ شرقیِ خودمانی آب به ‘ عرفانی’و ‘ فلسفی’

باری، با مطرح ! سر بر می آوَرَد‘ انقالبِ اسالمی’ریزند که سرانجام از آن  آسیابى می
هایِ  تهایِ سخنرانیِ عمومی و نشس شدنِ فردید و معنویّتِ شرقیِ او از راهِ جلسه

شد، در  احساس می‘ شرقی’و ‘ فرهنگِ اصیلِ ملّی’فرهنگی، با نیازى که به ترویجِ 
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هایِ هفتگی  رانی یِ سخن  یا کمى بعدتر، در تلویزیون برایِ او برنامه١٣۵١سالِ 
هایِ پیچاپیچِ او که با صدایى  طبع از حرف امّا تماشاگرانِ تلویزیون به. گذاشتند

در نتیجه، این . یافتند و زبان به اعتراض گشودند  چیزى درنمیشد، نامفهوم نیز ادا می
دو سالِ آخرِ عمرِ رژیمِ شاهنشاهی این  ـامّا، در یکى. شب بردند ها را به نیمه برنامه
ها با همراهیِ احسانِ نراقی و با  ها جمعه ها در شبانگاه ترین ساعت ها در پُرببیننده برنامه
ها بر ضدِّ غرب و  فردید در این برنامه. شد  اجرا مینویس گردانیِ یک روزنامه صحنه
داد، که البتّه شنوندگان  زدگی و همچنین مارکسیسم و کمونیسم دادِ سخن می غرب

  . فهمیدند همچنان چیزى از آن نمی
  

هایِ او هنوز اثرگذاریِ سرراست نداشت و برایِ جماعتِ  تا این جا فردید و حرف
.  قالى نامفهوم نبود ـو ـها نداشتند، جز  قیل گونه حرفروشنفکر، که گوشى برایِ این 

آنچه سرانجام به فردید فرصتِ واقعیِ تاریخی و میدانِ بُرد و تأثیرِ جدّی داد، انقالبِ 
، با چرخشى صد و هشتاد ‘طاغوت’فردید با پیروزیِ انقالبِ ضدِّ . اسالمی بود

نقالب انداخت و در فضایِ یِ ا ای از نظرِ سیاسی، خود را به میانِ معرکه درجه
هیجانیِ پُرکشش و پُرزورى که انقالب پدید آورده بود، خیلِ بزرگى از جوانانِ 

یِ اثرگذاریِ واقعیِ او از جهتِ  مرحله. مسلمانِ انقالبی را پیرامونِ خود جمع کرد
این جوانان که آموزشِ سیاسیِ ضدِّ غرب . سیاسی و ایدئولوژیک از این جا آغاز شد

هایِ   آلِ احمد و کتابِزدگی غربگیریِ انقالب با  یِ اوج زدگی را در دوره و غرب
هایِ فردید در دانشگاهِ تهران و جاهایِ دیگر آن  رانی شریعتی دیده بودند، در سخن

ظاهر نه یک ایدئولوگ و  یافتند که این بار به اى می ها را در رنگ و قالبِ تازه حرف
همتا و مسلّط به تمامیِ  بی‘ حکیمِ االهیِ’که یک سیاسی، بل) agitator(شورانشگرِ 

به نقشِ سیاسی و ایدئولوژیکِ فردید . کرد فلسفه و حکمتِ شرق و غرب عرضه می
اکنون جایِ آن . خواهم پرداخت‘ فردید و قدرتِ سیاسی’در این دوران در بخشِ 
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 این بحثِ هایِ او در این دوران در دست داریم، به رانی است که با متنى که از سخن
  گفت؟   مهم بپردازیم که، فردید چه می

  
  

  ـــ‘حکمتِ معنویِ’یا بهتر است بگوییم  ـــ‘فلسفه’چنان که گفتم، فردید هرگز 
امّا دوست . راستی نوشتنی هم نبود خود را ننوشت، زیرا، چنان که خواهیم دید، به

زبانى خروش  به  ـو ـهایِ پُرجوش رانی را در سخن‘ حکمت’داشت که این 
امّا .  نبود پُرطمطراق عرضه کند، که، در نتیجه، هرگز امکانِ وارسیِ جدّیِ آن

ضدِ ‘ حکمتِ معنویِ’اى که او با انقالبِ اسالمی به پا کرد، و توجّهى که  معرکه
یِ او را بخرند و  زدگیِ او برانگیخت، سبب شد که پس از مرگ خانه غرب و غرب

و . وی‘ آثارِ’مرکزى باشد برایِ گردآوری و نشرِ بدل کنند تا “ بنیادِ فردید”به 
) ١٣٨١تهران  (دیدارِ فرّهی و فتوحاتِ آخرالزماناکنون، از برکتِ این کار، کتابِ 
این کتاب، که . هایِ احمدِ فردید است اى از سخنرانی را در دست داریم که مجموعه

هایِ  رانی خنبه کوششِ محمدِ مددپور گردآوری و بر رویِ کاغذ آورده شده،  س
تاریخِ و محّلِ . دو سال پس از انقالب در بر دارد  ـاحمد فردید را در یکى

زند  اى که فردید می ها در کتاب داده  نشده، امّا از رویِ گریزهایِ سیاسی رانی سخن
 یا کمى پس از آن انجام ۶١ ـ ١٣۶٠های  ها در سال رانی توان دانست که سخن می

انگیز حتّا برایِ کسى چون من که  سالیانى را پایِ  شگفتاین کتابى ست . شده است
 ـزور من با  چنان که گفتم،  . هایِ فردید و در محضرِ  او نشسته بوده است رانی سخن

هایِ او سر درآورم و به این خاطر به  کوشیدم از حرف زحمت و شکیباییِ تمام می ـو
یِ او پرداخته بودم، زیرا فردید  رههایى در با یِ برخى آثارِ هایدگر و یا کتاب مطالعه

همچنین به . داد خود قرار می‘ حکمتِ معنویِ’یِ  برد و او را پشتوانه مدام نامِ او را می
 در ادبیّاتِ صوفیانه دست زده بودم که فردید به زبان و اصطالحاتِ آن سخن  مطالعه
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یز هرگز راهنماییِ البته او ن. آوردم هایِ او سر درنمی و باز چندان از حرف. گفت می
دهد، بیشتر دوست داشت  هایِ بسیار نشان می کرد، بلکه، چنان که نمونه جدّی نمی

یِ گناه  سه سال متوجّه شدم که همه ـپس از دو. ها را بازیچه و سرگشته نگاه دارد آدم
من . گوییِ او نیز هست سوادیِ من نیست، بلکه از پریشان از من یا از خنگی و بی

هایِ هایدگر، البتّه با رنگى از روایتِ فردیدیِ آن، سر  توانستم از حرف  میرفته ـرفته
اى  داشت خود را متفکّرِ یگانه او بیشتر دوست . هایِ فردید نه درآورم، امّا از حرف

نمایش دهد مالکِ حقیقتِ مطلق؛  حقیقتى که هیچ کس جز او و مارتین هیدگر از 
هایِ او  یِ اصلیِ حرف د که کسى به هستهکر و اگر حس می.  آورد آن سر در نمی

ویژه با  ولی من، سرانجام،  به. کرد نزدیک شده او را با توهین و تحقیر سرکوب می
هایِ او سر  بیش از کارِ او و حرف ـو ـدست یافتن به منابعِ اصلیِ فکریِ فردید، کم
و هم آزرده بودم، از یِ ا ادبانه و نامردمانه درآورده بودم، و از آن جا که از رفتارِ بی

و این رابطه چندى پس از آن یکسره . دیدم  او را کم و کمتر می١٣۵٣حدودِ سالِ 
  .   بریده شد

  
یافتم،  هشت سالِ پیش بیشتر به حس درمی ـباری، آنچه را که من در بیست و هفت

هایِ او را به صورتِ نوشتار  ویژه که اکنون حرف شرح بگویم، به توانم به اکنون می
هایِ وی  رانی یِ سخن این مجموعه. توانیم با درنگ بخوانیم در دست داریم و می

گویی نبود، بلکه مشکل از جایِ بسیار  نظمی و پریشان دهد که مسأله تنها بی نشان می
هر کسى که با ادبیّاتِ فلسفی و عرفانی و زبان و . خورَد ترى آب می ژرف

تواند این کتاب را حاصلِ  یها آشنا باشد، با یک نگاه م اصطالحات آن
شود آن را ندیده  آسانی می با چنین برداشتى به. اندیشیِ یک ذهنِ بیمار بداند پریشان

یِ فردیدی در این ‘اندیشه’همه، از کالبدشکافیِ  با این. گرفت و به کنارى انداخت
یم یکى از این نظر که الزم است او را از یاد نبر. باید گذشت کتاب به دو دلیل نمی
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ترین  زیرا کسى ست که بیش از بیست سال، آن هم در بحرانی. بلکه بهتر بشناسیم
هایِ گذارِ تاریخیِ ما، سرراست و ناسرراست، بر ذهنیّتِ بخشى بااهمیّت از  سال

یِ  از این راه، همچنین خود را و جامعه. یِ روشنفکریِ ما حکومت کرده است جامعه
توانیم  را در آن در یک دوران بهتر می‘ فلسفه ’و‘ تفکّر’خود را، و معنایِ حضورِ 

تواند نشان دهد  یِ فردیدی می         ‘اندیشه’و دیگر از این نظر که کالبدشکافیِ . شناخت
و این به عنوانِ تمرین .  استمردهبرده و چرا  اى رنج می که این جنازه از چه بیماری

  !  سودمند تواند بودبرایِ ما ‘پزشکیِ روح’یِ علمِ   در زمینه و تجربه
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  لُبِّ لُبابِ حکمتِ سید احمدِ فردید  
نوشت امّا بسیار از فلسفه و حکمت دم  کسانى فردید را از آن جهت که چیزى نمی

اى نوشتاری از   به هر حال، اکنون مجموعه ولی،. نامیدند می‘ فیلسوفِ شفاهی’زد،  می
 فردیدی را که در این کتاب آمده استیِ ‘اندیشه’. گفتارهایِ او را در دست داریم

اى باید نهاد؟ فلسفه؟ حکمتِ االهی   در چه مقوله ـــ  اگر بخواهیم جدّی بگیریم ـــ
)theosophy(باید این  اى برسیم ، می ؟ عرفان؟ باری، برایِ آن که بتوانیم به نتیجه
 آن بگردیم و یِ جدّی، در پیِ ساختمانِ را جدّی بگیریم و، مثلِ هر اندیشه‘ اندیشه’

اش، از کجا فراهم آمده و این عناصر  هایِ آن، یا عناصرِ ساختمانی ببینیم که سازمایه
  ـــ کرد  آنچنان که او ادّعا میـــ گونه رویِ هم سوار  شده اند، و سرانجام، آیا چه

سامان و تازه ساخته و پرداخته شده است که  بر اساسِ  ـو ـ یک دستگاهِ فکریِ با سر
  یِ فلسفه یا حکمتِ االهی یا عرفان نهاد؟   ان آن را در مقولهآن بتو

  
آورند که نامِ مارتین هایدگر، فیلسوفِ آلمانی، از زبانِ او  آشنایان با فردید به یاد می

دانست، ولی آخرسرها خود را  وی در آغاز خود را شارحِ هایدگر می. افتاد نمی
گونه   چه بود و او هایدگر را چهنسبتِ فردید با هایدگر. شمرد سخنِ او می هم
هایِ عالم را خوانده  گفت که گویی تمامیِ کتاب فهمید؟ فردید چنان سخن می می

توانیم بپرسیم  می. آنکه یک بار به بخشى معیّن از یک کتابِ معیّن اشاره کند است بی
 ، را به خودهستی و زمانکه آیا فردید هرگز زحمتِ خواندنِ کتابِ اصلیِ هایدگر، 

هایِ فردید در این  امّا بر اساسِ گفته. آید هایِ او چنین چیزى برنمی داده بود؟ از گفته
، ‘گشت’توانیم گفت که وی از هایدگرِ دورانِ دوّم، دورانِ  کتاب، این اندازه می

یِ  فلسفیِ  غرب  به  نامِ   تأثیر پذیرفته بود و از گزارشى که هایدگر از تاریخِ اندیشه
درامدى به در آثارى  مانندِ  ‘ غروبِ حقیقتِ  هستی’و ‘ فیزیکتاریخِ  متا’

داده، چیزهایى آموخته و سخت زیرِ ) Einführung in die Metaphysik (مابعدالطبیعه
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آن بود ‘ حوالتِ تاریخیِ’و ‘ غرب’بر اساسِ این فهمِ فلسفی از  تاریخِ .  نفوذِ آن  بود
شرح ‘ زدگی غرب’ما را نیز ذیلِ مفهومِ خواست  وضعِ تاریخیِ کنونیِ  که فردید می

خواست وضعِ تاریخیِ  یِ فردیدی نه تنها می ترین مفهوم و اندیشه امّا این اصیل. کند
بیگانه شرح کند، بلکه، به پیروی و  ـ خود ـیا از‘ زده غرب’ما را به عنوانِ مردمانى 
سفی طرح و معنا خواست کّلِ تاریخِ جهانی را از دیدگاهى فل تقلید از هایدگر، می

، چندین و چند فرقِ اساسی میانِ فردید و مدلِ  امّا، با در نظر داشتنِ این نکته. کند
نخست این که، هایدگر . باید دور داشت اش، مارتین هایدگر، را از نظر نمی اصلی

یک آلمانیِ بسیار جدّی و با نظم، پرورش یافته در سنّتِ شکوهمندِ فلسفه در آلمان، 
ترین  کسانى او را بزرگ. یِ فلسفه بود بزرگ و به رسمیّت شناخته شدهو استادِ 

یِ غرب، از یونانِ  فیلسوفِ قرنِ بیستم و یکى از چند فیلسوفِ بزرگ در تاریخِ فلسفه
یِ  ها کتاب و مقاله، که در فلسفه وی افزون بر انتشارِ ده. باستان تا امروز، دانسته اند

گفتارهایِ بسیار  هایِ خود، درس نویس  اساسِ دستاروپایی انقالبى پدید آورد، بر
یِ وی،  هایِ پدیدارشناسانه و هرمنوتیکیِ اندیشه نوآوری. کرد بانظم برگزار می

 کند  چنان که هانا آرنت روایت میـــ همتایِ او آوریِ بی قدرتِ تحلیلیِ عالی و زبان

اش، در فضایِ  ـدار  اصلی و نامهمان دورانِ جوانی، پیش از انتشارِ اثرِ در نامِ او را ـــ
گفتارها اکنون به صورتِ  ها و درس این نوشته. فلسفیِ آلمان پُرآوازه کرده بود

  . یِ آثارِ او در حالِ انتشار است، که حدودِ صد جلد خواهد شد مجموعه
  

خاورِ ’انضباط، از هر نظر، در یک دانشگاهِ  امّا فردید یک استادِ دانشگاهِ بسیار بی
ترین  مشتری ترین و بی خورده ـسری ـ بود؛ دانشگاهى که فلسفه یکى از تو3ای ‘میانه
آمدند بیشتر برایِ  کسانى که به عنوانِ دانشجو به این رشته می. هایِ آن بود رشته

در این رشته، مثلِ . یِ اداری بود‘ ارتقاءِ رتبه’گرفتنِ یک مدرکِ لیسانس به خاطرِ 

                                                 
 ‘!ستای  آقا، این هم که خاورِ میانه’گفت،  برد و می را همیشه  به خوارداشت به کار می‘ خاورِ میانه’فردید  3 
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. گرفت نه استاد دانشجو را ، نه دانشجو استاد را جدّی میهایِ زینتیِ دیگر یِ رشته همه
ایِ دستِ دوّم و سوّم نه کتابى برایِ آموزش در  در این رشته جز  چند کتابِ  ترجمه

یِ  یِ دوّمِ دهه فردید در نیمه. کار بود نه شوقى در استاد و دانشجو برایِ آموزش
وزشِ رسمیِ کاملى هم در بیست چند سالى در فرانسه زندگی کرده بود، امّا آم

در دانشگاه هم، به . فلسفه ندیده بود و، چنان که شنیده ام، مدرکى هم نگرفته بود
همه، کسى که یک مقاله هم در  با این. همین دلیل، به عنوانِ دبیر استخدام شده بود

شرحِ آراءِ خود ننوشته بود، با استادی در چنین محیط و دانشگاهى، مدّعی بود که در 
یکى مارتین هایدگر در آلمان و یکى او :  سرِ عالم دو فیلسوف نشسته اند و بسدو

فردید در هیچ مجلس و کالسِ درسى یک صفحه یادداشت هم با ! در این سرِ دنیا
هایِ او، چنان که  یِ مجلس داشت که به گفتارِ او نظمى بدهد، بلکه همه خود برنمی

هوایِ گوینده و روز و   ـو ـو با حال‘ رتجاالًا’توان دید،  روشنی می در این مجموعه به
گفتارهایِ هایدگر با نظم و تحلیلی و استوار و  هرچه درس. شد روزگار برگزار می

یِ پریشانى بود که  صوفیانه‘ هایدگریّاتِ’گفتارهایِ فردید  یابنده بود، درس گسترش
.  شد مه جا بازگو مینهایت همیشه و ه یافت، امّا با تکرارِ بی هرگز تفصیل و بسط نمی

 و ـ آورد، تاخت هایِ از هم گسسته، هر جا که کم می حرف  یِ این تکه فردید در میانه
زد و  کرد،  به صحرایِ عالمِ سیاست می تازى به این جا و آن جا و به این و به آن میـ 

اى  کرد و به هر کس که کتابى نوشته یا ترجمه معنویّتیِ این و آن می دشنامى نثارِ بی
هایِ خود  هیجانى که فردید چاشنیِ حرف ـو ـشور. گفت بیراه می ـو ـکرده بود بد

در جایى که فرهنگِ دانشگاهی و . داد گیرانه به آن می یِ معرکه کرد نوعى جاذبه می
دانست که  سخنوریِ دانشگاهی هنوز جایى نداشت، در فضایى که کسى نه می

ست، فرهنگِ  از نظرِ او چی‘ تاریخیِ غربحوالتِ ’و ‘ متافیزیک’ست و  هایدگر کی
‘   هنرهایِ سنّتی’کرد، و فردید در این  خوانی کار می گیری و روضه یِ معرکه دیرینه
گیری نه هیچ  یِ طرحِ مطلب و نتیجه هایِ او از نظرِ شیوه حرف. دست بود چیره
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داشت نه، یِ سنّتیِ ما و ادبِ درس و بحثِ آن  شباهتى با معیارهایِ حکمت و فلسفه
، در حقیقت، ‘حکمتِ معنوی’مقدمات و نتایج در این . یِ اروپایی ویژه، با فلسفه به

اى بود از   ملغمهآن چند جمله نیز، چنان که خواهیم دید،. جز  چند جمله نبود
فردید، به تقلید از هایدگر، فیلسوفِ ضدِّ فلسفه و . چیزهایِ ناساز به زبانى الکن

  . بود‘ تفکّر’ انحصارِ مدّعیِ‘ حکیمِ االهیِ’
  

گفتارِ ”فلسفیِ وی را در همان  ـگفت؟ اساسِ تمامِ حکمتِ تاریخی فردید چه می
یِ  بازمانده. توان یافت  میدیدارِ فرّهییِ آغازینِ کتابِ  نه صفحه ـدر هشت“ اوّل

هایى بر اساسِ همان  پایانِ همان مطالب است یا حاشیه رفتن صفحاتِ کتاب تکرارِ بی
  .ه با چاشنیِ فیلولوژیِ فردیدی که به آن خواهیم پرداختزمین
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  الدینِ عربی و هایدگر یِ محیی ملغمه
‘ یِ تاریخِ فلسفه’و ‘ حکمتِ االهی’یِ  ترین حرفِ فردید، که اساسِ همه بنیادی

الدینِ عربی ست؛ یعنی، ظهورِِ زمانی و  األسماءِ محیی یِ علم اوست، برگرفته از نظریّه
ثابتاتِ ’در عرفانِ نظریِ ابنِ عربی اسماء همان . ‘عالمِ شهادت’در ‘ اسماءاهللا’تاریخیِ 
  یا ماهیًاتِ اشیاء اند که در علمِ االهی در عالمِ غیب جای دارند و سپس، بنا به‘ عقلی

ىِ  در این نظریّه. شوند تقدیرِ االهی، در قالبِ اشیاء در عالمِ محسوس پدیدار می
اى از  النوعِ نوعِ ویژه ز اسماءاهللا است و، به این عنوان، ربّعرفانی، هر اسمى یکى ا

چیز از او ست و بدو  اشیاء، زیرا عالم سراسر فیضانِ حقیقتِ االهی ست؛ همه
یِ هگل  اگر از دیالکتیک به عنوانِ منطقِ حرکتِ تاریخی در فلسفه.  گردد بازمی

یِ  نظریِ ابنِ عربی ِبه نظریّهیِ ظهورِ تاریخیِ اسماء در عرفانِ  چشم بپوشیم، نظریّه
فردید . شباهت نیست یِ هگل، دستِ کم در ظاهر، بی  در فلسفهایدهبسطِ تاریخیِ 

باوریِ  اگرچه مریدِ هایدگر است و به هگل ارادتى ندارد، به هر حال، زیرِ نفوذِ تاریخ
آن را با آورد و سپس  یِ تاریخِ جهانی می یِ ظهورِ اسماء را به عرصه مدرن این نظریّه

. آمیزد ، می‘تاریخِ متافیزیک’نقدهایِ هایدگر از تاریخِ تفکرِ غرب به عنوانِ 
از این کتاب “ گفتارِ اوّل”یِ او همان است که در سرآغازِ  ترین نکته در اندیشه اساسی

عربی  األسماء است که فردید از ابن یِ علم این همان مسأله. آید می) ١٧ص (
  :کند اشگرِ خود این گونه بیان میگیرد و به زبانِ پرخ می
  

شود  نمی  طرح   روزگار ما اصالً ای که در مسئله    . بسم اهللا الرحمن الرحیم
  (!).زدگی  اسماست و این یعنی طاغوت] ی[مسئله

  
آید، و پیش از آن که ما بدانیم  بینید که از همان آغاز با توپِّ پُر به میدان می می

شود از زبانِ این فیلسوف یا  طرح شود، و اگر طرح نمیست و چرا باید  چی‘ اسماء’
ست یا کدام شیطان جلوِ طرحِ آن را  حکیمِ االهی بشنویم که دلیل یا علّتِ آن چی



www.nilgoon.org      19  داریوشِ آشوری 

ست که خطرِ گرفتار شدن در دام یا  ست یا کی چی‘ طاغوت’گرفته است، و آنگاه 
شویم و ترس بَرِمان  یتَشرّ رو به رو م ـو ـ  ناگهان با این توپـــ در چنگالِ او هست

زیرا ! ایم و خودمان خبر نداریم‘ زده طاغوت’دارد که خدای نکرده نکند ما هم  می
بنا بر این، دو گوش !  را طرح نکرده ایم و به اهمیـّتِ آن پی نبرده ایم‘ اسماء’تاکنون 

آوردِ تفکر در تاریخِ بشر  ترین دست داریم دو گوش هم باید قرض کنیم تا این عالی
. ، تاکنون کسى طرح نکرده، از زبانِ استاد بشنویم‘زدگی طاغوت’ا که، به دلیلِ ر

که در مشربِ عرفانی  ـــاالسماءِ در این بیت از زبانِ جامی  ولی تمامیِ این بحثِ علم
شود، که فردید در هر محفل و مجلسى   خالصه میـــ الدینِ عربی ست روِ محیی پی

 :کند تکرار می

  
 زِ اسمى بر جهان افکنده نورى ست  ر دورى ظهورى ستحقیقت را به ه

  
فردید با خواندنِ دو بیتِ پس و پیشِ بیتِ باال از جامی، که مضمونِ آن حکایت از 

این ‘ تفسیرِ’سیر و گشتِ دورِ زمان و ظهورِ اسماءِ االهی در پرتوِ انوارِ االهی دارد، در 
 البتّه با ـــ رسد و یِ تاریخِ االهیِ خود می ابیات، بر اساسِ مفهومِ تجلّیِ اسماء، به فلسفه

  :گوید  میـــ تشرهاـ وـ همان توپّ
  

یِ تاریخ و  از مسائلِ اساسی است که اگر در فلسفه] یِ اسماءِ تاریخی [این مسأله  
زدگی را در آن خواهم دید و هر کس  حکمتِ تاریخ طرح نشود، من طاغوت

غفلت از ادوار و اکوار . زده طاغوتگذارم  این را طرح نکرد اسمش را می] که[
تاریخی عبارت از این است، یعنی غفلت از تذکر به اسماء و تجلیِ اسماءاهللا در 

  )١٨ص . (اسماء بر فکر و دلِ انسان] یِ[تاریخ و غلبه
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الدینِ عربی در  األسماءِ تاریخیِ فردید،  در بنیاد چیزى نیست جز آنچه محیی این علم
الدین بر آن است که هر دورى از زمان به  محیی. کند ح می طرالحکم فصوص کتابِ

کند و در هر دور، از راهِ هر پیامبر، حقیقتِ  نامِ پیامبرى ست که در آن ظهور می
این ادوار با آدم آغاز . شود که آن پیامبر مظهرِ آن است االهی به نامى نمایان می

یِ آن با شیث و نوح و  لهشود، که نخستین انسان و نخستین نبی ست، و سپس سلس می
رسد به دورِ  کند تا سرانجام می ابراهیم و موسا و عیسا و دیگرِ انبیاء ادامه پیدا می

این . یا حقیقتِ کامل و پایانِ ادوار است‘ حقیقتِ محمّدیه’محمدی که دورِ ظهورِ 
مّا، یِ تاریخ به معنایِ مدرنِ آن نیست، ا فلسفه‘ ادوار و اکوارِ تاریخی’گونه طرحِ 

یِ تاریخِ هگل   در فلسفهایدهچنان که اشاره کردم، از جهتى به طرحِ بسطِ تاریخیِ 
خویش، خود  ـذاتِ ـ یا حقیقتِ کلّی دره،ایدزیرا از دیدِ هگل نیز  . شباهت نیست بی

دهد تا آن  هایِ تاریخی و بسترهایِ تمدنی بسط می را در طلبِ خودآگاهی در دوره
یِ تاریخِ او به کمالِ خودآگاهی  درن و در متافیزیک و فلسفهکه سرانجام در دورانِ م

  .رسد می
  

. به نامِ خود است‘ یِ تاریخ فلسفه’آویزِ فردید برایِ بنا کردنِ یک  این نخستین دست
در تمدنِ ‘ تاریخِ انبیاء’األسماءِ ابنِ عربی بر یک تاریخِ شناسیِ دینی در قلمروِ  امّا، علم

شود و به   در آن با آدم آغاز میحقیقتریخِ ظهور و بسطِ اسالمی تکیه دارد و تا
ریزد و  األسماء را در قالبِ تاریخِ جهانی می ولی فردید این علم. گیرد محمّد پایان می

اى از   هر دورهـــ اى که خواهیم دید  به شیوهـــ بندیِ خود از تاریخِ جهانی با بخش
یِ ابنِ  این آمیزه. است‘ اسماءاهللا’ان ظهورِ بیند، که از نظرِ او هم آن را ذیلِ اسمى می

یِ تاریخِ متافیزیک جوش  یِ او در باره عربی و هگل سپس با هایدگر و نظریّه
جوش افزوده  افزارِ دیگر هم بر این آشِ درهم و در این میانه یک دیگ. خورد می
ین دو مفهوم فردید ا. در طبیعیّاتِِ ارسطو‘ مادّه’و ‘ صورت’شود، یعنی دو مفهومِ  می
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یِ صورت و مادّه را  به این صورت که رابطه. کند می‘ یِ تاریخ فلسفه’را نیز  واردِ این 
یِ تاریخ  آورد، به عرصه ها در عالمِ طبیعت به میان می که ارسطو برایِ تبیینِ دگرگونی

گوید که با دگرگونیِ صورتِ تاریخیِ پیشین، اسمى که آن تاریخ  کشاند و می می
‘ غرب’چنان که با ظهورِ . شود یِ صورت و اسمِ پسین تبدیل می ن بود، به مادهمظهرِ آ

و تاریخِ آن، ‘ شرق’) humanité(انسانیّت ‘ اسمِ’و صورتِ تاریخیِ مدرنِ آن ذیلِ 
یِ تاریخِ غرب و اسمِ آن تبدیل  و اسمى که نمودگارِ شرق و تاریخِ آن بود، به مادّه

گیرد و تاریخِ  شرق ذیلِ تاریخِ غرب قرار میبه این ترتیب، تاریخِ . شود می
این هم البته صورتِ نادرستى ست از استفاده از . شود شرق آغاز می‘ زدگیِ غرب’

تواند به مادّه  مفهومِ صورت و مادّه ، زیرا صورت، به معنایِ ارسطویی، هیچگاه نمی
  .شکلیِ محض است تبدیل شود که بی

  
یِ ارسطو، چنان  صورت و مادّه+  یِ تاریخِ هگل  سفهفل+ دوزیِ ابنِ عربی  بر این تکه

کامل شود، و ‘ یِ تاریخ فلسفه’که اشاره کردیم، یک چیزِ دیگر هم باید افزود تا این 
هایدگر و شناختِ او از تاریخِ تفکّرِ غرب به عنوانِ تاریخِ ‘ تاریخِ هستیِ’آن 

هایِ تاریخی و  رتبر این اساس، صو. است‘ غروبِ حقیقت’متافیزیک یا تاریخِ 
یِ  در ترجمه(‘ حوالتِ وجود’و ‘ وجود’هایِ ظهورِ  تمدّنی، به زبانِ فردید، صورت

فردیدی، به این ‘ یِ تاریخِ فلسفه’. شوند می)  Seinsgeschickاصطالحِ هایدگریِ 
‘ اسماء’یِ آفرینشِ آدم و آموزشِ  یِ اسطوره ویلِ صوفیانهأترتیب، مخلوطى ست از ت

ِ فلسفی  الدینِ عربی، دیگر مفهومِ تاریخِ جهانی، که با هگل گزارش  محییبه او، نزدِ
یِ متافیزیکی به  و تاریخِ اندیشه‘ حوالتِ وجود’یابد، و، سرانجام، مفهومِ هایدگریِ  می

  .‘غروبِ حقیقت’عنوانِ تاریخِ 
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اى از  یِ فردید آوردم، هرگز خالصه باید گفت که آنچه این جا به عنوانِ بنیانِ اندیشه
هایِ او در  یِ او را اگر بخواهیم از خاللِ حرف‘ فلسفه’یِ او نیست، بلکه کلِ ‘فلسفه’

سه صفحه را  در  بر ـ همین کتاب بیرون بیاوریم چیزى بیش از این نیست و بیش از دو
این چند جمله که لُبِّ کالمِ اوست، گذشته از آن که با هیچ نظمى بیان . گیرد نمى
یِ آن را مدام  اگرچه وعده ـــ یابد رح و بسطِ نظری نیز نمیشود، هرگز ش نمی
شود و هرگز نوشته  یعنی، به دستگاهِ فکریِ بر سرِ پایى تبدیل نمی ـــ دهد می
تواند بشود هم، چنان که  تواند بیابد و نوشته نمی دلیلِ آن که بسط نمی. شود نمی

گرفته از تأویلِ عرفانیِ اسطوره  خواهیم دید، از جمله آن است که میانِ این عناصرِ وام
این کالفى . هایِ پُرنشدنی وجود دارد شناسیِ فلسفی حفره و عناصرِ برگرفته از تاریخ

کردنی   صورتِ منطقی بشود باز کرد و به صورتِ گفتمانى عرضه نیست که به
یِ او ‘اندیشه’گمِ ـدر ـدلیلِ ناتوانیِ فردید در نوشتن یکى همین کالفِ سر. درآورد
که منطقِ اسطوره را کشف می  ـــ گفتمانِ فلسفی، حتا گفتمانِ عرفانِ نظری. ست

باید با خود   میـــ دهد مانند می ـ بندیِ فهم و زبانِ فلسفه قالب‘ کشف’کند و به این 
ربط و ناهمساز را به هم  خوانا باشد و منطقِ خود را درست دنبال کند و چیزهایِ بی

 عرفانِ نظریِ ابنِ عربی با خود خوانا ست؛ دستگاهِ دستگاهِ. دوز نکند ـو ـ دوخت
ها با هم، یعنی از اسطوره به تاریخِ  امّا، درآمیختنِ این. اندیشگیِ هگل و هایدگر نیز

آوردِ علومِ تاریخی و فرهنگیِ مدرن در قرنِ  که مفهومى ست دست ـــ جهانی پریدن
شود  دن، همین قامتِ ناسازى می و باز از تاریخِ جهانی به اسطوره معلّق زـــ نوزدهم

ها با توفش و غرّشى از واژگانى  گویی این پریشان. کند که فردید سرِ هم  می
فلسفی و زبانی، در فضایى ‘ کرانِ بی’پرطمطراق و ترساننده، و رگبارى از دانشِ 

آید، چنان که به کسى  آکنده از هیجان و شوریدگی، و نیز ترس و نادانی، به زبان می
  . دهد یِ منطقِ آن را نمی  درنگ در بارهفرصتِ
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امّا، اکنون که این گفتارها را به صورتِ نوشتار در دست داریم ، با فرونشستنِ آن 
 درنگ کنیم تا ببینیم با سنجشگریِ  شور و غوغا، فرصتِ آن هست که در آن

 چنان که گفتیم، کسى که با زبان و. ماند از آن چه بازمی‘ یِ تاریخ فلسفه’این
یِ آغازِ این  ده صفحهـاصطالحاتِ فردیدی آشنا باشد کافی ست همان هشت

مجموعه را با دقّت و درنگ بر سرِ کلماتِ آن بخواند تا دریابد که این جا هیچ 
اى از  چند جمله. گوید شدّت پریشان سخن نمی چیز جز یک ذهنِ هذیانی  و به

  :همان آغاز را با هم بخوانیم
  

شود مسئله  ای که در روزگارِ ما اصالً مطرح نمی مسئله. حیماهللا الرحمن الر بسم
مطالبِ بنده تازه است، در عین (!)[...] زدگی اسما ست و این یعنی طاغوت

خوانید  حالی که اسمی که شما مظهر آن هستید و در ذیل آن مرتب کتاب می
م گویم که این اسم اس ، بنده می کنید و عادتتان شده است و از آن دفاع می

بنا بر این حق با شماست از آن !). ؟(عادت است ) ؟(پس . طاغوت است
همه  و من متشکرم که این. افتد مطالب برای شما جا نمی] این[جهت که 

  )١٧ص (!)... (جمعیت آمده 
  

اسم همان است که امروز شما به آن . موجودات هر کدام مظهرِ یک اسم اند
ت غیبی و هویت غیبی حق که ظهور ذا) ؟(، برای اینکه !)؟(گویید  خدا می

ببینید ظهور هویت غیب به این !). ؟(پیدا کرد، این ظهور عبارت است از اسم 
بدون اینکه . خواهم اسم و صفت را بیان کنم حاال نمی. معنی همان اسم است

ها درباره  و یا اینکه ساعت!) ؟(ها  مسئله را ببرم به سطحیت مباحث روزنامه
. نامیدن اشیاء به قرآن نگاه کنید] یِ[در مسئله[...] ندارداسم بگویم ضرورتى 

(!). ، اما این انسان بود که اسماء را نامید !)؟(توانند اسماء را بنامند  مالئکه نمی
پیر ما گفت خطا : گوید همین نامیدن اسما ست که حافظ با اشاره به آن می
  )١٩ص (!) ؟. (بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد
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بدل (!) ‘ نامیدنِ اسماء’به ‘ نامیدنِ اشیاء’لطفاً، کمى دقت کنید که در همین چند سطر 
  :در این چند سطر هم دقت کنید!  و آن وقت ربطِ آن با بیتِ حافظ. شود می
  

تاریخ به عبارتى تاریخِ اسم است و به عبارتى در تاریخ انسان مظهرِ اسم است 
کنیم که حتی در انقالب هم  طوری طرح تاریخ میمنتهی امروز ما ) [...] ؟(

و !) ؟(گیرند  علت را یکی می] که[ها  مانند غربی!) ؟(گیریم  اسماء را یکی می
کند معنی ترقی که آمد  بشر ترقی می!). ؟(ترقی و تقدم از همین فکر است 

. که افالطون مظهر آن است(!) شود  تاریخ با یک اسمی از افالطون شروع می
رسد به مالصدرا و بعد  تا می!) ؟(کند   از این نظر از ارسطو ترقی پیدا میتاریخ

  )٢١ص !). (؟(آوریم  هم انقالب را در کار می
  
یِ  زند به این سخنِ هایدگر که بنیادِ اندیشه ها استاد گریزى می گویی در این پریشان

انندِ ایده، روح، م( به یک مفهوم هستیمتافیزیکی، از افالطون تا نیچه، با فروکاستنِ 
ترین موجود  گیرد، چنان که خدا را نیز به بزرگ شکل می) مادّه، خواستِ قدرت

اما ! اهللا اند نه اسماء‘ الفالسفه اسماء’ها  البتّه باید توجّه کرد که این. کند تبدیل می
األسماءِ  گونه با علم بینید که این مفهومِ هایدگری از تاریخِ متافیزیک چه می

تاز به  ـو ـسه جمله، با آن تاخت ـشود و آنگاه، در همین دو ینی آمیخته میالد محیی
شود و سرانجام گریبانِ مالصدرا  و افالطون و ارسطو درهم و بر هم می‘ ترقی’مفهومِ 

  !گیرد و انقالب را هم می
  

یِ آفرینشِ آدم در قرآن و  الدین پلى ست که او میانِ اسطوره األسماءِ محیی علم
سرِ . زند، که در دنیایِ اسالمی نفوذى ژرف داشته است یِ نوافالطونی می یعهمابعدالطب
گردد  ، برمی‘آدم’ایِ آن به این آیه در قرآن، در گزارشِ ماجرایِ آفرینشِ  اسطوره

). ٣١بقره : یِ اسماء را آموزاند به آدم همه] خدا([‘ وَ عَلّمَ آدمَ األسماءَ کُـلَّها’: که
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یافتنِ انسان  فهمد و آن را به زبان و زبان زشِ اسماء را هم بد میفردید معنایِ این آمو
یِ آفرینش تنها آدم نیست که  ، در حالى که در روایتِ قرآنیِ اسطوره4کند مربوط می

در جایِ دیگر . کنند گو  میـو ـها نیز زبان دارند و با خدا گفت زبان دارد، بلکه فرشته
یِ  در حقیقت، بنا به قرآن، همه. گویند  او را میروز تسبیح و حمدِ هم داریم که شبانه

، به ‘هریک به زبانى’ امّا ـــ 5گویند می‘ تسبیحِ حق’باشندگان زبان دارند زیرا همگی 
الدین از روایتِ  در تĤویلِ محیی. 6 حتّا رعدـــ ‘...صفتِ حمدِ تو گوید’یِ شاعر،  گفته

بخشد، و فرشتگان از آن  دم میآفرینش در قرآن، آنچه خدا با آموزشِ اسماء به آ
بنا بر این، هر یک از . 7األسماء است اى از علمِ خویش یا همان علم بهره اند، بهره بی

موجودات، از جمله فرشتگان، تنها از جهتِ اسمى که مظهرِ ایشان است حمدِ حق 
اتِ را همان ذ‘ اسماء’الدین، چنان که گفتیم،  محیی. گویند، و آدم به جمیعِ اسماء می

یِ  جای دارند و، به این ترتیب، اسطوره‘ عالمِ مثالی’داند که در  کلّیِ اشیاء می
یِ افالطونی و  ها در فلسفه آفرینش به روایتِ قرآن را با مفهومِ ایده و عالمِ ایده

ریزد و  یِ یونانی می زند؛ یعنی، قرآن را در قالبِ مابعدالطبیعه نوافالطونی گره می
  .کند یِ یونانی بنا می یِ سیستمانه شیوه ریِ خویش را به دستگاهِ عرفانِ نظ

  
شناسیِ عرفانیِ  در هستی‘ اسم’کند که   فردید گاهى خود از این نکته یاد می

به این . این صورتِ ظاهر همان دیدار است’: یِ افالطونی ست الدین همان ایده محیی
 ست که هایدگر با طرحِ یِ باریک این جا نکته) ٢٣ص (‘ .شود   می8معنی اسم دیدار

                                                 
 )٢٠ص (‘ .انسان مظهر تمام اسماء الهی است از این جا زبان دارد’ 4

هفت آسمان و زمین و هر که ( ‘ تُسبّحُ له السماواتُ السبع و األرض و مَن فیهنَّ و إن مِن شیء االّ یُسَبّحُ بحمده 5 
  )۴۴إسراء :  پاکی یاد کندستایند و هیچ چیزی نیست مگر آن که او را ستایان به هاست او را به پاکی می در آن

 ).١٣رعد ... : ستاید و فرشتگان از ترسِ او و تندر او را به پاکی می(‘  ...و یُسبّحُ الرّعد بحمده و المالئکۀ مِن خیفته’   6

الدینِ عربی و دو شرحِ فارسی بر آن از قیصری و حسینِ  ِ محییالحکم فصوصدر این مورد نگاه کنید به  7 
 .خوارزمی

  )١٠٩ص : نکـ (کند  شناسیِ آن می ِ ایده بر اساسِ ریشه ِ یونانی                          ی اى ست که او از واژه ترجمه‘ دیدار ’   8
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خواهد از مابعدالطبیعه بگذرد، که افالطون  یا وجود، به زبانِ فردید، می‘ هستی’مفهومِ 
گذار ِ آن است، و، سرانجام از جهانِ انسانیِ بنا شده بر متافیزیک، یعنی از تاریخِ  پایه

هم به تقلید فردید . انجامد یِ آن که به جهانِ صنعتیِ مدرن می دو هزار و پانصد ساله
 امّا با درآمیختنِ هایدگر با 9خواهد از مابعدالطبیعه و فلسفه بگذرد، از هایدگر می

األسماء، در حقیقت، کارى جز بازگشت به افالطون  الدینِ عربی و تکیه بر علم محیی
فردید، از سویى،  اسالم یا بنیادِ ایمانیِ قرآنیِ اسالم  را با . کند و مابعدالطبیعه نمی

انگارد و، از سویِ دیگر، نگرشِ هایدگری از تاریخِ  الدین یکی می األسماءِ محیی علم
ریزد و به  الدین می األسماءِ محیی یِ فلسفی در غرب را یکسره به قالبِ علم اندیشه

الدین تنها تفسیر یا  األسماءِ محیی امّا، باید دانست که علم. 10کند زبانِ او ترجمه می
 عرفانِ نظری ست و نه تنها هیچ ربطى با هایدگر ندارد، که، تأویلِ قرآن از دیدگاهِ

الدینی را باید صورتى از  األسماءِ محیی عکس، از دیدگاهِ هایدگری، علم به
  !‘ زدگی یونان’یِ فلسفی یا شبهِ فلسفی شمرد؛ و به زبانِ فردید، صورتى از  مابعدالطبیعه

  
اندیشیِ  خواهد جانشینِ فلسفه و مفهوم رود، بلکه آنچه می هایدگر به سراغِ اساطیر نمی
هایدگر به . یِ هستی و زبانِ شاعرانه است یِ شاعرانه فلسفی کند شعر و تجربه

شود،  یِ تاریخ برایِ او در اساطیر گم نمی تاریخیّتِ ذاتیِ انسان باور دارد، امّا سررشته
است، یعنی شناسیِ مدرن  بلکه نگاهِ او به تاریخِ جهانی بر اساسِ همین تاریخ

تاریخ  با پیش. هایِ میانه و دورانِ مدرن هایِ باستان و سده بندیِ تاریخ به دوران بخش
یِ آفرینشِ یهودامسیحی نیز به عنوانِ سرآغازِ تاریخ  هم کارى ندارد و به اسطوره

                                                 
دانم برای این که بتوانم  دان هستم و فلسفه را بالنسبه می خواهم فیلسوف باشم، ولی فلسفه در هر صورت نمی’   9

خود بنا بر حوالتِ تاریخی در متافیزیک خود مظهر اسمی است که اسمش فیلسوف هم .    از فلسفه بگذرم
 )٢٠ص (‘ .طاغوت است

یگانه متفکری که در جهت جمهوری اسالمی است . کنم هایدگر را با اسالم تفسیر می’: گفت در آخرِ کار هم می  10
 ‘.هایدگر است
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این نکته را هم باید بیفزایم که او بازگشت به گذشته، به معنویّتِ قرونِ . کند روی نمی
هایِ شرقی را، که در غرب مُد است،   اروپا، و از جمله رویکرد به معنویّتوسطایِ

دانست، زیرا بر آن بود که، بنا به منطقِ تاریخی، گریز از برابرِ  هوده و ناممکن می بی
باید از درونِ خود، از راهِ  یِ غرب می ممکن نیست و مابعدالطبیعه‘ حوالتِ تاریخی’

، بر خود چیره شود تا افقِ )philosophieren(نه فلسفیدن ) Denken(تفکّر 
 برایِ  به همین دلیل، با کوششِ عظیمِ فلسفی. معنویّتِ گریخته دوباره پدیدار شود

گذاریِ  اش ، در پیِ بنیان در دورانِ دوّمِ زندگانیِ فکری‘ هستی’زنده کردنِ مفهومِ 
 یا وابستگی به هیچ کتابِ اى برایِ معنویّتِ آینده بود، بی هیچ رنگِ دینی یِ تازه پایه

ای  الدینِ عربی به سرآغازِ اسطوره ولی فردید از راهِ رویکرد به محیی. مقدّس
از . نشاند را در سرآغازِ تاریخ می‘ آدم’گردد و، به عنوانِ تاریخِ تجلّیِ اسماء،  بازمی

 و تمامیّت یافتنِ  به عنوانِ تاریخِ تجلّیِ اسماءِ االهیـــ الدین ازدواجِ تاریخِ انبیاءِ محیی
 با تاریخِ تفکّرِ غرب به عنوانِ تاریخِ متافیزیک، از دیدِ هایدگر، این ـــ تجلّیِ حقیقت

عنوانِ . بینیم  این کتاب می٢۵یِ  آید که در نمودارِ صفحه ترکیبِ غریب بیرون می
‘ ادوار ظهور و تحقق اسماء الهی’کانون را در بر دارد،  یِ هم نمودار، که چند دایره

نام دارد، که از اصطالحاتِ ‘ هویّتِ غیب’نخستین دایره، در مرکزِ  نمودار، . ست
نزدِ هگل برابر دانست؛ ‘ خویش ـ ذاتِ ـمطلق در’توان آن را با  الدین است، و می محیی

. گذارد یِ عینیّتِ طبیعت و تاریخ می آید و پای به عرصه ذاتى که از خود بدر می
األسماءِ ابنِ  یِ اوّلِ تجلّیِ اسماء بنا بر علم  عنوانِ مرحلهیِ دوّم، به آنگاه، در دایره

آید،  می‘ اسمِ یونان’یِ سوّم،  و سپس، ناگهان، در دایره. آمده است ‘ اسمِ آدم’ عربی، 
اسمِ قرون وسطی ’آنگاه ! است11‘طاغوت’شناسیِ فردیدی، همان  که، بر اساسِ ریشه

 و سرانجام، ـــ ! برایِ قرونِ وسطایِ اروپایی که گویا همان اهللا است، حتّاـــ‘و اسالم

                                                 
و تئوس )  ، خدایِ خدایانِ یونانZeus(ا زئوس ، ب)‘و اولیائهم الطاغوت’(فردید طاغوت را، که در قرآن آمده  11 

)theosدر همین مقاله‘ شناسیِ تاریخی فردید و زبان’نگاه کنید به بخش .  داند ریشه می هم) ، خدا، در زبانِ یونانی. 
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در دنباله باز بیتِ . است‘ اومانیسم’که گویا همان ‘ اسمِ جدید ِغرب’در آخرین دایره، 
هایى که فردید همیشه از بر  ام، مانندِ بسیارى بیتـنظر که به (آورد  جامی را می

  : با شرحى بر آن.) خواند، در قافیه یا وزن اشکال دارد می
  بسا انوار کان مستور ماندی   اگر عالم به یک منوال بودی  

ادوار یکی !) ؟(اگر قرار بود اسماء یکی باشد . انوار در این جا یعنی ادوار
ماند و عالم دیگر عالمِ انسانی  کرد و مستور می و انوار ظهور نمی(!) ماند  می

االسماءِ  پس مراتب ظهور بطون و بطون ظهور چنین است و علم). ؟(نبود 
  )٢۵ص . (تاریخی که اجمالش را گفتم

  
غرب،  ـقرونِ وسطا ـیونان ـاز تاریخِ جهانی، یعنی سیرِ آدم‘ اسمائی’در این گزارشِ 

یِ کلُّ ثبتِ اسماء در عالمِ  از آن جهت که در اداره(کاره اند، یعنی  یِ بشریّت هیچ بقیه
هایِ باستانیِ   نیستند، خواه تمدنمظهرِ هیچ اسمى از اسماءاهللا!) غیب به ثبت نرسیده اند

اسمِ قرونِ وسطی و ’النهرین و مصر و ایران باشد یا هر تمدنى که در  چین و هند و بین
  ! گنجد نمی‘ اسالم

  
عرفانِ ’کند و  الدینِ عربی بر پا می چنان که پیش از این گفتم، دستگاهى که محیی

ر سرِ پا، چنان که اگر کسى شود، دستگاهى ست از نظرِ فکری ب نامیده می‘ نظری
هایِ آن را نیز  تواند نتیجه چرا نکند، میـ وـ  هایِ آن را بپذیرد و در آن چون انگاره پیش
امّا این دو دستگاه بر دو . توان گفت همچنان که در موردِ هایدگر نیز چنین می. بپذیرد

به هم زحمت  ها را به اساسِ بکل ناهمگون بنا شده اند که با هزار من سریش آن
خواهد وجه  داند و می الدین خود را شارح و تأویلگرِ قرآن می محیی. توان چسباند می

الدین تاریخِ روحانی ست و او  تاریخ برایِ محیی. و معنایِ باطنیِ قرآن را پدیدار کند
آن را در روایتِ قدسیِ آفرینش در متنِ کالمِ االهی و در اخبار و روایاتِ دینی دنبال 

ریخِ روحانیِ او، که سراسر قرونِ وسطایی ست، هیچ ربطى به مفهومِ تا. کند می
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برایِ ‘ تاریخِ جهانی’. آوردِ علومِ تاریخیِ مدرن است ندارد که دست‘ تاریخِ جهانی’
الدین همان تاریخِ انبیا ست و او به صورتِ منطقی، بر اساسِ باورِ بنیادیِ خود،  محیی

شناسیِ مدرن  امّا هایدگر از تاریخ. رود محمد میاز آدم به ابراهیم و موسا و عیسا و 
تاریخِ انسان را به تاریخِ طبیعت  اى که تاریخ و پیش شناسی رود؛ یعنی تاریخ بیرون نمی

هایدگر در . کند پیونداند و اصلِ حیوانیِ انسان را نیز انکار نمی و تکاملِ زندگی می
جویِ  ـو ـمدرن، یعنی جستای یا علمیِ  یِ اسطوره اساس با نگرشِ تبارشناسانه

به عنوانِ علّت، کارى ندارد، بلکه با گذر از هر ) Entstehung/origin(خاستگاه 
یِ خود، که از  شناسیِ دینی یا علمی، با روشِ پدیدارشناسانه گونه تبارشناسی و علّیت

نظرِ به ماهیّتِ انسان برسد که، از ‘ شهودِ ذات’خواهد با  ش هوسرل آموخته، می اـ استاد
. او، همان اگزیستانسِ او ست یا حضور در ساحتِ درکِ معنایِ هستی و تاریخِ هستی

کارِ هایدگر یکسره با فرادادِ تاریخِ اروپا ست، از یونان و روم به اروپایِ مسیحیِ ـوـ سر
تمامِ کوششِ او برای روشنِ کردنِ ماهیّتِ . قرونِ وسطا و سپس پدیدار شدنِ مدرنیّت

آغازین به رویِ هستی ست، که از این ‘ گشودگیِ’تاریخ و نسبتِ آن با اندیشگیِ این 
نخستین، از نظرِ او، در ‘ گشودگیِ’. کند یاد می‘ غروبِ حقیقت’نسبت با عنوانِ تاریخِ 

سرآغازِ تاریخ، به زبانِ شعر آغاز شده و سپس جایِ خود را به فلسفه و زبانِ فلسفه 
‘ فراموشیِ هستی’ریخِ فلسفه، از نظرِ او، تاریخِ تا. است‘ متافیزیک’سپرده، که همان 

  .ست
  

پرداختنِ یک دستگاهِ  ـو ـالدینِ عربی، به هر حال، استعدادِ شگرفى در ساختن محیی
سازیِ بسیار پُرقدرت داشته که با آن توانسته است  شناسیِ عرفانی با مفهوم هستی

 خود را، که بنیادِ او دستگاهِ تأویلیِ. فضایِ یک تمدنِ بزرگ را تسخیر کند
داند و  می‘ حقیقتِ محمّدیه’نوافالطونی دارد، کشفِ باطنِ قرآن و پدیدار کردنِ 

خواند که، در واقع، از نظرِ شناختِ حقیقتِ االهی و توصیفِ  االولیاء می خود را خاتم
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ِ ظهورِ حقیقتِ االهی و به  او با تاریخ. 12األنبیاء هم باالتر است عقالنیِ آن از خاتم
کند که هگل در موردِ از خود بدر  تمامیّت رسیدنِ آن کمابیش همان کارى را می

 و نمود و بسطِ آن در سیرِ تاریخی و به تمامیّتِ رسیدنِ ظهورِ حقیقت مطلقآمدنِ 
الدین، از جهتِ  ها معنادار باشد، شاید بتوان گفت که محیی اگر این همانندی. کند می

 عالمِ اسالم است، امّا در فضایِ تسلطِ دین، که تاریخی کردنِ ظهورِ حقیقت، هگلِ
باید خود را، در قالبِ عرفان، کاشفِ حقیقتِ دین  یِ او می ناگزیر دستگاهِ اندیشه

هگل نیز مدعی ست که حقیقتِ مسیحیّت را کشف کرده، امّا آن را  به زبانِ . بداند
می  نگری زندگی به هر حال، هگل در دورانِ پساروش. کند عقلی یا فلسفی شرح می

امّا . اندیشد و ابنِ عربی در روزگارِ سرکوبِ فلسفه در دنیایِ اسالمی کند و می
 نزدِ هستیِ کلّی نزدِ ابنِ عربی و هگل با معنایِ وجودتوان گفت که مفهومِ  می

بسا  بنا بر این، چه. هایدگر تفاوتِ اساسی دارد و از نظرِ هایدگر ربطى به هم ندارد
 ـو ـیِ او، به هم دوخت بی و هگل را، دستِ کم در یک تفسیر از فلسفهبتوان ابنِ عر

ربط است؛ یعنی همان  دوزِ ابنِ عربی و هایدگر از اساس بی ـو ـدوز کرد، امّا دوخت
  .  13کند کارى که فردید می

                                                 
شیخ محمدِ ابنِ ’: گوید الدین در دمشق دوست و با او همسخن بوده، در موردِ او می شمسِ تبریزی که با محی  12
[...] مردى بود شیخ محمّد، امّا در متابعت نبود  شگرف[...] “ دارِ ماست محمّد پرده”گفت،  ی در دمشق میعرب

مقاالتِ شمسِ تبریزی، (‘ .امّا متابعت نداشت“ .یِ اهلِ شرع ام بنده”                                   ها محمد رکوع و سجود کردی و گفتی،  وقت
 )١٣۶٩، تهران تصحیحِ محمدعلیِ موّحد

به ‘ حکمتِ معنوی’ی تمامیِ این  باید یاد آور شد، و آن این که سرچشمه یِ مهم را می این جا یک نکته  13
هایِ   وسهروردی بدونِ توجّه به تفاوت الدینِ عربی پریدن از شاخِ هایدگر به شاخِ محی. رسد هانری کربن می

شاخی  شاخی به هر  شود از هر گمان که به هوایِ دل خود میها، و این  اساسیِ زیرمتنِ تاریخی و فرهنگیِ آن
دوز کرد و نامِ فلسفه و حکمت بر آن گذاشت، از اثرِ نفوذِ فکری او  ـو ـپرید و هرچیزی را به هر چیزی دوخت

، که کربن به تهران آمده و مجالسی برقرار کرده ١٣٢٠یِ  یِ دهه فردید نیز، در نیمه. اش است در شاگردان
. ای نیز از کربن ترجمه کرده بوده که گویا به چاپ نیز رسیده است ر آن مجالس شرکت داشته و حتّا مقالهد بود،

شناس شد و از آن جا که، به  اسالم   هایدگر به زبان فرانسه بود، سپسهستی و زمانِکربن که مترجمِ بخشی از 
 االشراقِ حکمتویژه سهروردی و  دنیای اسالم و به‘ افالطونیانِ’بود، عاشقِ ‘ افالطونیِ مادرزاد’اش،  ـی خود گفته
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یِ  دانست و شرح و بسطِ سیستمانه یِ کمالِ تاریخِ متافیزیک می هایدگر هگل را نقطه

کنم که  گذاشتند، گمان نمی األسماءِ  او را هم پیشِ او می  عربی و علماگر ابنِ. آن
هایدگر در ) Sein(‘ هستیِ’. ‘این هم متافیزیک است’گفت که  چیزى جز این می

عینِ حال که ظهور و بسط در بسترِ زمان دارد، و شاید چیزى جز همان زمان نیست، 
هایِ خود را پدیدار کند، و  یِ نهفته م همهاى نیست که سرانجا  نیست؛ خزانه غایتمند امّا 

 چنان که خود نیز در جاهایی ـــ او‘ هستیِ’ . باالتر از همه، خواست یا اراده نیست
اش،   خانه هایش و در کتاب کند و پژوهندگانى که پس از مرگِ او در کتاب اشاره می

                                                                                                              
او . رسد سهروردی به او می ـ الدینِ عربی یا هایدگر محیی  ـی هایدگر ی این ملغمه به هر حال، سرچشمه  .او شد

جستم، آنچه من در پرتوِ آثار هایدگر دریافتم همان چیزی بود که در  آنچه من در نزدِ هایدگر می’گوید،  خود می
هانری کربن، آفاقِ تفکر معنوی در اسالمِ داریوشِ شایگان، (‘ .یافتم جستم و می اسالمی می ـ زیک ایرانیمتافی

این که کسی در هایدگر به دنبالِ افالطون بگردد و اگر آن ). ۶۶، ص ١٣٧١ی باقرِ پرهام، تهران   ترجمهایرانی،
 و ـــ  هرگز در آن جا نبوده است و بنا نیست که باشد یعنی به دنبال چیزی در جایی بگردد کهـــ را در آن جا نیابد

سلوکِ   ـو ـ آنگاه آن را در جایِ دیگری بیابد که هیچ ربطی به جای اول ندارد، و باز مدعی باشد که در این سیر
 )" De Heidegger à Sohrawardi", in L'Herne, No 39, Paris 1981 :نكـ (   رسیده استاین جا به  آن جامعنوی از

خواهد بنایِ متافیزیکی را ویران کند که افالطون  البته حرفی ست که بسیار جایِ درنگ دارد زیرا اگر هایدگر می
یِ خود، آن را  شده است، به دنبالِ گم  )L'Herne, ibid(‘ افالطونیِ مادرزاد’بر پا کرده و شخصی که 

شود گفت که کمبودی را در  می  آید،  او برمیآیا، چنان که از سخنِ  بیابد،‘ اسالمی ـ متافیزیکِ ایرانی’ در
ترِ  متعالی  و البتّه، این ساحتِ  زده است؟ ‘ تفکرِ معنوی’ تری از ی عالی هایدگرجبران کرده یا پلی از او به مرتبه

رِ  همان جا، و سراسهانری کربن،: نکـ (ست ‘ جابلسا’و ’ جابلقا’و ‘ اقلیمِ هشتمِ مثالی’سفرِ روحانی به  تفکّر همانا
در ایران است که فردید و شایگان و نصر هر یک به زبان ‘ حکمتِ معنوی’روحانیِ این   کربن پدرِ  باری،). کتاب

کربن، در  ).‘غرب’و ‘ شرق’هایِ بسیار میانِ  البتّه، شایگان با دو دلی و نوسان(کنند  سبکِ خود نمایندگی می  و
حامل  ،‘جهانِ سوّم’یِ ورودِ رسمیِ ما به  جهانیِ دوّم و مرحلهیِ جنگِ  گرفتاریِ ما در حاشیهـ و ـیِ گیر آن معرکه

در آن حاملِ   و سنّتِ تفکّرعرفانِ نوافالطونی ایرانِ اسالمی  چه نشسته اید که: که  بود  این پیامِ شگفت و ناهنگام
 و نیهیلیسمِ آن توان از باالیِ سرِ غرب که با پرشِ از سکّویِ آن می  است؛ تفکّری  ترین ساحتِ تفکر در عالم عالی

پرید و گذشت، حتّا از باالیِ سرِ بزرگترین فیلسوفِ معنویِ آن ، یعنی هایدگر، که خواهان گذر از این نیهیلیسم 
و  یکی از شنوندگانِ او داد تا قیامِ معنوی کند،  یِ آور نیرویی به دست و پای افسرده بخشِ حال این پیامِ جان. است

حکمتِ ’یک  جهانِ سوّمیِ ما  خوردگی و درماندگیِ  ـسری ـ ت و احساسِ توهایِ حقار از دلِ تمامیِ عقده
  .شد‘ شرقی’یِ یک انقالبِ  ی موادِّ منفجره شور پدید آورد که از جمله ـ و  ـپرشر‘ معنویِ
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شرح  ، به14جو کرده اند ـو ـاش جست اندیشه‘ آسیاییِ’هایِ  به دنبالِ سرچشمه
یِ ناپیدایِ زایایِ  یعنی، آن سرچشمه.  چیزى ست برابر با دائویِ چینیـــ گویند می

آغازد، و رو به هیچ سویى  اش پایانى ندارد، از هیچ جا نمی ـاى که سرریز بخشنده
آنکه خود بودى همچون  نمایانگری و بخششِ محض است و بس، بی ـخود. ندارد

یِ الئودزو، نامى برایِ  نامى که، به گفته  باشد؛ بیخواسته داشته باشد یا چیزى را‘ چیز’
  .‘زاین’یِ هایدگر،  ست، یا به گفته‘ دائو’او 
  

خواهد به روایتِ شخصیِ خود از  امّا فردید با درآمیختنِ ابنِ عربی و هایدگر می
تاریخِ جهانی برسد که از سویى ساحتِ تجلّیِ اسماءِ االهی ست و تمامیّت یافتنِ 

الدین، و، از سویِ دیگر، تاریخِ غیابِ  ، به روایتِ محیی‘حقیقتِ محمدّیه’ت در حقیق
و از آن جا که این . است، به روایتِ هایدگر‘ پوشیدگیِ خدایان روی’و ‘ حقیقت’

حقیقتِ ’اى دارد، ناگزیر تاریخِ اسالم و ظهورِ  دوّمی تاریخِ دوهزار و پانصد ساله
کند، چنان که سرانجام تاریخِ دو هزار   خود محو میپوشاند و در را نیز می‘ محمدّیه

یکسره تاریخِ  ـــ گوید چنان که فردید صدها بار می ـــ یِ جهان و پانصدساله
هنجارى از  یِ نابه شکّى نیست که چنین آمیزه! ‘زده یونان’شود، یا  می‘ زده طاغوت’

و تاریخیِ ناهمساز، راه به شناسانه  دو دستگاهِ فکریِ ناهمساز، بر بنیادِ دو نگرشِ هستی
هم پیوستگیِ درونی  زیرا به . تواند آمد برد و فلسفه و تفکر به شمار نمی هیچ جا نمی

شرطِ ضروریِ تفکّر است، خواه از نوعِ سنّتی و اسالمیِ آن باشد، خواه اروپایی و 
 کند، هایِ پریشانِ خود را طرح می ها حرف ولی فردید بر اساسِ همین آمیزش. مدرن

وژى ک ـو ـرا که صورتِ کژ‘ فردا خدایِ پس’و ‘ خدایِ دیروز و پریروز’از جمله 

                                                 
  :نكـ  14

Graham Parker (ed.) , Heidegger and Asian Thought (University of Hawaii Press 
1990) 
Reinhard May, Heidegger's Hidden Sources ( Routledge 1996) 
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یخِ متافیزیک و غیابِ حقیقت و نویدِ ظهورِ یِ تار هایِ هایدگر در باره ست از حرف
باری، تاریخِ . یابد یِ شیعیِ ظهورِ امامِ زمان پایان می و داستان سرانجام با اسطوره. آن

  :شود اش، به زبانِ فردید، این گونه آغاز می ای بشر با سرآغازِ اسطوره
  

 شود و اولین اسمى که بشر مظهرش اولین ظهورى که برایِ بشر پیدا می
) ؟(که روی کتب آسمانی و اصول !) ؟(شود تاریخ پریروز بشر است می

شود گناه  آدم مظهر اسماء می(!). تصوف و عرفان ما اسمش را آدم گذاشتیم 
، تکلیف برایش !)؟(گیرد  کند مظهر اسماء قرار می کند و چون گناه می می

این را !). ؟ (شود از اسمی که جلوتر برای او متجلی بود شود، آزاد می پیدا می
است !) ؟(ای فیزیولوژیک  خواهم وارد شوم که این مسئله آدم مسئله حاال نمی

حاال این که انسان فرشته است .  است15دوره قبل از آدم دوره پرآدامیک. یا نه
از بهشت رانده شده بود و سپس . یا حیوان، هرچه بود به هر حال زبان نداشت

  !).؟(کند  ن مظهر اسماء است زبان پیدا میچو. گیرد مظهرِ اسماء قرار می) ؟(
  

 در  او ـــ آورِ یا شاید هم گریه ـــ آور هایِ خنده گویی این مشتى بود از پریشان
  .یِ آموزشِ اسماء به آدم به زبان پیدا کردنِ انسان دوز کردنِ اسطورهـ وـ  دوخت

  
امّا . است‘ تطاغو’و از تسلطِ ‘ زدگی غرب’باری، دعوتِ فردید به گذر از وضعِ 

الدینِ عربی برویم آنچه بر  مشکل این است که، از دیدگاهِ فردیدی، اگر دنبالِ محیی
اى نیست، و اگر به دنبالِ هایدگر برویم  سرِ ما آمده تقدیرِ االهی ست و از آن چاره

بنا بر این، جز امدادِ غیبی هیچ راهى برایِ . اى نیست است و باز چاره‘ حوالتِ وجود’

                                                 
ای   در االهیّاتِ مسیحی نظریهpréadamismeّ. آدم استـازـىِ پیش  دوره préadamique مقصود از  15

هایِ  ا ش بر آن بودند که آدم نیایِ قومِ یهود بود و پیش از او خدا آدم روان پی. ست که در قرنِ هفدهم پیدا شد
معنایى ندارد و ‘ یِ پرآدامیک دوره’از دیدِ قرآن، البته آدم نخستین انسان است و . ریده بوده استدیگرى نیز آف

 .هایِ فردید، نادرست و نابجا ست فروشی اى از فضل کاربردِ این اصطالح، مثلِ بخشِ عمده
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‘ مصلحتِ وقت’و امدادِ غیبی هم اگر رهاییِ ما را . نیست‘ طاغوت’از چنگالِ رهایی 
 است ادامه دارد، همچنان ادامه ‘دوهزار و پانصد سال’، که ‘مکرِ لیل و نهار’نداند و 

و ‘ زده یونان’و خودبنیادیِ طاغوتیِ ‘ نفسِ امّاره’داشته باشد، همچنان گرفتارِ 
  :خواهیم ماند‘ زده غرب’

  
. من بیایم بگویم، بیایید فالنی را بکوبیم و رد کنیم، درست نیست حاال 

توان گفت که یکباره  حاال نمی. حوالت تاریخی دو هزار و پانصد ساله است
بنده هم که مطالب پریروز و !). ؟(فردا برود  انسان باید به پریروز و پس

که من شود و هنوز وقتش نیست  بینید که نمی کنم می فردا را طرح می پس
  )١١١ص  (16.بردارم و مطالبی عنوان کنم و بنویسم

  
غروبِ ’هم در شکمِ تاریخِ ‘ حقیقتِ محمدّیه’به این ترتیب، تاریخِ اسالم و ظهورِ 

زدگی ما  با جهادِ فردیدی بر علیهِ غرب و غرب. شود رود و محو می می‘ حقیقتِ
شدیم، امّا، به تعبیرِ خودِ  د میآزا‘ زده ممسوخِ نفسِ امّاره’بایست از تاریخِ  ظاهر می به

و با این که . گذارد نمی‘ مکرِ حق’یا 17‘مکرِ لیل و نهار’و ‘ حوالتِ وجود’او، 
دیگرى هستیم، ولی گویا، به روایتِ ‘ اسمِ’انقالب کرده ایم و در انتظارِ ظهورِ 

‘ طاغوت’صدر و کسانى مانندِ ایشان، به نمایندگی از طرفِ  فردید، بازرگان و بنی

                                                 
اش بود که بردارند ‘وقت’همه فیلسوفان و عارفان  الدینِ عربی و هایدگر و این معلوم نیست که چرا براىِ محیی  16

که ایشان نیز لطف ‘ اش نیست وقت’وقتی ست یا  همه عروجِ معنوى، بی بنویسند، امّا براىِ استادِ ما، با آن‘ مطالبی’
را مطرح بفرمایند، که ‘ فردا مطالبِ پریروز و پس’بنویسند و، در نتیجه، مجبور نباشند ‘ مطالبی’کنند و بردارند

اى ست  ها آیا چیزى جز  بهانه  این حرف! پِندِرهـهنوز نشده، آن هم با این وضعِ شِندِرهاش گذشته یا  اصالً وقت
همه اشتیاق به نمایشگری، و، اگر  هنری و درماندگی، درآمیخته با آن و بی‘ شرقی’همه تنبلی و شلختگیِ  برایِ آن
 ادبی ست، اجازه دهید بگویم ـــ  خر کردنِ خالیق از عارف و عامی؟ چه بی

به قارعه در قرآن اشاره رفته . زده یاد کردم بنده مکر لیل و نهار را در آخرین مرحلهء تاریخ به وقت قارعه’    17
شود و امروز در نهایتش  معتقدم دو هزار و پانصدسال است که آخرین دور و کور تاریخی شروع می[...] ومن 
 )١٨٠ص (‘ . نهار قرار گرفته ایمیعنی ما امروز در آخرین مرحله و آخرالزمان مکر لیل و. است
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دانیم چه  خالصه، در این روزگارِ عُسر و حَرَجِ معنوی نمی. گذارند مانع اند و نمی
یِ امید باز است و آن انتظارِ ظهورِ  ولی هنوز یک روزنه! خاکى به سرِ خودمان بکنیم

  :امامِ عصر است
  

ها  دنیای آشفتگی و جنگها و شورش. جهان امروز جهان هرج و مرج است
عصر امروز عصر هرج و مرج ). ؟(رود  رالزمان میست و هر روز بشر به آخ
و جنگ سوم آمده و ما در !) ؟(شود ارس و مارس  است که در یونانی می

نه جنگ است و نه صلح، شورش است و !). ؟(کشت و کشتار متوجه نیستیم 
ای  حال به کجا خواهد کشید؟ و عده!). ؟(هرج و مرج برای ظهور امام عصر 

] جلوی[و (!) ین هرج و مرج جلوی امام زمان را بگیرند در تالش اند که در ا
!) ؟(در ممالکِ اسالمی قوی است . گر را بگیرند گر و تفکر آماده انتظار آماده

بسا تفاسیری  کنند، چه بخصوص کسانی که از آیات و روایات استفاده می
ن م!) ؟(کند، یعنی اصالت نفس اماره  است که قرآن را با اومانیسم تفسیر می

برد به  در هر صورت انسان را به طرف نسناسیت جلو می[...] حیث الیشعر
  )  ٨٠ ـ ٧٩ص (ها  یاری بازرگان

  
توانی طاغوت را  آیا می[...] کنی  حاال یکی بیاید به من بگوید تو چه کار می

ببری و اهللا را بازگردانی؟ خوب این مسلم است که این را فقط امام زمان 
توانیم بگوییم یک نفر  تا وقتی امام زمان نیامده که نمیتواند انجام دهد  می

  )١٣٣ص . (بیاید وضع موجود را عوض کند
  
گونه در اساطیرِ اسالمی و شیعی   چه18سید احمدِ فردید‘ یِ تاریخِ فلسفه’بینیم که  می

یِ ظهورِ ولّیِ  یِ  آفرینشِ آدم و پایانِ آن اسطوره شود و سرآغازِ آن اسطوره غرق می
یِ ‘دوهزار و پانصد سالـه’ولی، شگفتا که در این میانه تاریخِ . شود یعصر م

                                                 
 به ظهور آمد‘ بطون’سیادتِ او هم البتّه بعد از انقالب کشف شد و از   18
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این که این حکمتِ االهیِ فردیدی با . 19هم هست‘ زدگی یونان’و ‘ زدگی طاغوت’
انگیزى نیست، زیرا در  یابد، چیزِ شگفت شود و به اسطوره پایان می اسطوره آغاز می

الهی چیزى جز کشفِ منطقِ اسطوره یا دنیایِ ما فلسفه یا بهتر است بگوییم حکمتِ ا
یِ  اى از یونانیّت و اندیشه یعنی، آن آمیزه. بخشیدن به اسطوره نبوده است منطق

یِ آفرینش و قیامت در یکتاپرستیِ یهودی و مسیحی و  تحلیلگرِ یونانی که با اسطوره
در دنیایِ اسالمی سهروردی و . اسالمی آمیخته شده و تاریخى دیرینه دارد

فلسفه در آغاز، با ارسطو، با برداشتنِ پرچمِ . کنند الدینِ عربی کارى جز این نمی یمحی
. کند جدا می) موتُس(روشنی از اسطوره  حسابِ خود را به) عقل، منطق(لوگوس 

با اسطوره درآمیخته ‘ یِ مدرسی فلسفه’هایِ میانه به عنوانِ  اگرچه فلسفه در سده
هایِ ارتباطِ خود را با اسطوره  ، ولی با رنسانس رشتهپردازد شود و به توجیهِ آن می می
بر ضدِّ آن قیام ‘ عقلِ ناب’ویژه با روشنگری، به نامِ  برد و در دورانِ مدرن، به می
به هر حال، خطِّ اصلیِ فکر در جهانِ غربی در همان مسیرِ نقدگری . کند می

)criticism (یِ نیچه  یِ مثال، در فلسفهمانَد که کانت باز کرد، حتّا آن جا که، برا می
رود و به  خیزد، باز از مسیرِ نقدگری بیرون نمی و هایدگر، بر ضدِّ نابیّتِ عقل به پا می

خواهد با درآویختن به دامانِ هایدگر و  امّا فردید که می. گردد ایمان و اسطوره بازنمی
یِ اسطوره بازگردد،  انهنقدِ او از تاریخِ فلسفه به عنوانِ تاریخِ متافیزیک به تأویلِ صوفی

در کالف کردنِ هایدگر و ابنِ عربی ناتوان است و آن هنرِ دوزندگی و بافندگیِ 
به همین دلیل، او نه تنها یک کتاب، نه تنها یک .  فیلسوفانه را ندارد که آنان داشتند

دار هم با هنرِ دوزندگی و بافندگیِ  ته ـو ـرانیِ درست و سر مقاله، که یک سخن
یِ ابنِ  فردید حتّا یک استادِ خوبِ و باوجدانِ فلسفه و شارحِ شایسته. فانه نداردفیلسو

                                                 
یِ برخى فیلسوفان، مانندِ افالطون و ارسطو و هگل و نیچه،  هاى فردید در باره کاش جا داشت که از گفته  19

 یِ نیچه امّا همین یک جمله را در باره. از شودام از این است که مقاله بیش از اندازه در یادى بکنم، ولی ترس

فردا و  زمانى نرسیده بود که زمان باقی پس[...] نیچه ’: کنم به عنوانِ مستوره بس باشد داشته باشید، که گمان می
 )١٩۴ص (‘ .اصال زرتشت نیچه امام منتظر است. مهدی منتظر را طرح کند
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کرد؛  عربی و هایدگر هم نبود تا چه رسد به یک متفکّرِ اصیل، چنان که خود ادّعا می
  ! کسى که در جهان یک همتا دارد و بس
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  شناسیِ تاریخی فردید و زبان
 بود و به کسانى که تواناییِ نوشتن داشتند فردید، چنان که گفتیم، در نوشتن عاجز

اى که از او منتشر شده و چند  دو مقاله ـدر همان یکى. کرد سخت حسادت می
هایِ پس از انقالب چاپ  هایش در روزنامه رانی اى که از او به عنوانِ اعالنِ سخن تکّه

 که فردید ،20یِ فولکیّه مابعدالطبیعهیِ اوّلِ کتابِ  شده، و از جمله در چهل صفحه
تذکّرِ ’توان دید که او، برایِ نمایش دادنِ عمقِ اندیشه و  ترجمه کرده است، می

یِ مدرسی گیر انداخته  ه گمى از زبانِ فرسودـدر ـ خود را در چه کالفِ سر‘ تاریخی
از دلِ آن ذهنِ پریشان و این . که در آن جایِ نفس کشیدن برایِ خود نگذاشته است

یِ فردیدیّه به صورتِ گورزادى زمینگیر به دنیا  که حکمتِ متعالیه است  زبانِ درمانده
ترین ادّعاهایى که تاکنون کسى بر رویِ زمین در  آید با زبانِ الکن، امّا با گزاف می

یِ  برایِ پوشاندنِ همه‘ فلسفی’امّا این افلیجِ . قلمروِ اندیشه و فلسفه کرده است
زند که آن هم به تقلید از هایدگر  ست میدرماندگیِ خود و جبرانِ آن به شگردى د

هایدگر، با بینش و روشِ هرمنوتیکیِ خود، به زبان به عنوانِ بنیادِ بودِ انسانی و . است
وی برایِ روشن کردنِ معنایِ اصلیِ برخى . پردازد بسیار می‘ گشایشِ افقِ هستی’

 افقِ هرمنوتیکیِ تاریخیِ ها، که از نظرِ فلسفی برایِ او اهمیّت دارند، و نشان دادنِ واژه
هایِ میانه یا  ها در سده ها و فهمِ آن گذاری میانِ فهمِ امروزین از آن ها، برایِ فاصله آن

هایِ آلمانی و یونانی و التینی  هایِ واژه روزگارِ باستانیِ یونانی و رومی، به ریشه
 این کار را با او. دهد ها به دست می رود و از دیدگاهِ فلسفیِ خود تفسیرى از آن می

یِ خود،  یِ  ویژه اندیشانه یِ پرسشگری ِ باریک  و آهستگی و شیوهدقّت و سنجیدگی
. دهد شناسیِ تاریخیِ آلمانی، انجام می آوردهایِ عظیمِ زبان گرمی به دست و با پشت

هایى که  پردازد و بس، یعنی زبان هایِ آلمانی و یونانی و التینی می امّا وی تنها به واژه

                                                 
 .یِ اوّل آن از فردید است یِ چهل صفحه لی ترجمهیِ کتاب به نامِ یحیی مهدوی ست، و ترجمه  20
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شناسد دست  داند و نمی هایى که نمی ها تسلط دارد، و هرگز به قلمروِ زبان ر آنب
ها گرفته اند و در  هایِ آلمانی بر کار او خرده با این همه،  فیلولوگ.  کند درازی نمی

هایِ فیلولوژیکِ او تردید کرده اند یا بسیارى را از اساس خطا  ارزشِ علمیِ برداشت
  . دانسته اند

  
 ـ اى که برایِ سرِ پروایی با شور و شتاب و بی‘ خاورِ میانه’اى از  دِ او در گوشهامّا مقلّ

یِ  کند که با بقیّه شناسیِ هرمنوتیکیِ او همان کارى را می بندی دارد، با زبان ـ هم
روشنی از خاللِ  فردید، چنان که به.  دستگاهِ اندیشگیِ او کرده است

شناسیِ تاریخی هیچ آشناییِ علمی  وان دید، با زبانت بنیادِ او می هایِ بی شناسی ریشه
شناسی و به خاطر سپردنِ چیزهایى  هایِ ریشه نداشته است، ولی با ورق زدنِ فرهنگ

‘ فلسفیِ’هایِ  یِ بحث درستی ربطى، بلکه هیچ ربطى، به زمینه  بی آنکه بهـــ ها از آن
هایِ  عربی و فارسی و پهلوی  هآور از واژ گاه  بمباردمانى هراس  گهـــ او داشته باشد

 گاه به  یِ آن کند، که دامنه و اوستایی و ترکی و یونانی و التینی و سانسکریت می
معنا با  ریشه و هم هایِ هم کلماتِ عجیبى را به عنوانِ واژه! کشد چینی و ژاپنی هم می

رآنی و آورد و در غالف و کالفى ق بسته و نامفهوم به میدان می ـ اى شکسته واگویه
پیچد که دهانِ شنوندگان را از این همه زباندانی از حیرت باز نگاه  عرفانی می

شناخت نه در  مرزى می ـو ـفردید نه در دانشِ فلسفی برایِ خود حدّ. دارد می
  :برایِ نمونه به این چند سطر توجه کنید. شناسیِ تاریخی زبان

  
) ؟(در اندماس ) ؟(ند گوی ء تاریکی باشیم می حاال اگر در یک مغاره... 

به معنی سردابه است و جای تاریک و مقبره، در فارسی ) ؟(دماس . هستیم
به نظر من، . کلمات بسیاری هست، فقط این یکی نیست). ؟(شده است دخمه 

به معنی نهانگاه ) ؟(به معنی تاریکی است و دیماس ) ؟(و دهماس ) ؟(دهمس 
حاصل . ن شدن شکارچی استجای پنها) ؟(و جای تاریکی است و داموس 
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کنم در  را گفتم و همه را خالصه می) ؟(و تمس ) ؟(این است که من رجس 
) ؟(طامه با این کلمه . تعبیر شده است‘ الکبری طامۀ’یک چیز که در قرآن 

که به   (!)21آمده‘ الکبری طامۀ’معنی است، ببینید در سانسکریت عیناً  هم
تبر ’ه معنی تاریکی بزرگ و دیگرى شود ب می!) ؟(‘ توماسه سن’فرانسه 
گویند به معنی عام  را که می(!) انیورسه . که تاریکی جهانگیر باشد22‘انیورسه

الکبری جلو  گویم که بشر دارد به طرف طامۀ بنده می. و شامل و فراگیر است
است و از ) ؟(است و یک سو راجاس ) ؟(رود که از یک طرف تاماس  می

الکبری  و رنج و درد در طامۀ) ؟(ن است که رجز و چنی) ؟(طرف دیگر دمس 
  )١٧٣ـ١٧٢ص (!). (کند  تمامیت پیدا می

  
هایى رو به رو هستیم که نه اصلِ  آورى از واژه بینید که با چه هجومِ سرگیجه می

یِ  شان و نه رابطه بیشترشان دانسته است که از کجا ست و نه صورتِ درستِ نوشتاری
اش باید  ، که از نزدیک شدن‘الکبری طامۀ’شان با  نه ربطشان و  شناسی واقعیِ زبان

  . مان بلرزد بدن
  

شناسیِ تاریخی نظر  یِ  مقدمات و کلیّاتِ زبان هر کسى که  به چند کتابى در زمینه
در ]) isolate[افتاده  هایِ تک بجز زبان(ها  داند که زبان انداخته باشد، می

خانواده،  هایِ هم ایِ زبان هایِ پایه و میانِ واژهشوند  بندی می هایِ زبانی دسته خانواده
ریشگی هست که از راهِ شباهتِ  یِ هم اروپایی، رابطهـ و ـ یِ هند هایِ خانواده مانندِ زبان

برایِ مثال، . توان نشان داد شناسی می شناسی و تکواژ ظاهری یا از راهِ قوانینِ واج
و مادر و برادر و دختر در زبانِ فارسی هایِ پدر  شود به آسانی نشان داد که واژه می

خانواده، مانندِ یونانی و التینی و روسی و  هایِ هم ها در زبان یِ برابرهایِ آن با بیشینه
آلمانی و انگلیسی و هندی و پشتو، از یک ریشه اند، همچنان که اعداد در این 
                                                 

 !شود که سانسکریت و عربی یک زبان اند معلوم می  21
 . استténébres universellesمقصود شاید   22
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معنایِ  هایِ هم ها با واژه هریشگی میانِ این واژ یِ هم امّا چنین رابطه. ریشه اند ها هم زبان
هایِ عربی و عبری و ترکی و مغولی و چینی و ژاپنی و اندونزیایی و  ها در زبان آن

امّا فردید که . هایِ زبانیِ دیگرى هستند ها از خانواده ها وجود ندارد، زیرا آن جز آن
اعتنا بود،   بیها یِ خود به آن دانست یا به شیوه ام این مقدمات و کلیّات را نمی گمان به

اى را  یِ کمترین شباهتِ آوایی یا معنایی هر واژه پرواییِ  خاصِّ خود، با مشاهده با بی
این . دانست ریشه می ها را هم چسباند و آن اى در زبانِ دیگر می از هر زبانى به واژه

نِ آوایی یا معنایی، بدونِ در نظر داشت ِ     شناسی بر اساسِ شباهتِ ظاهری گونه ریشه
شناسیِ عامیانه  شناسان به آن ریشه شناسیک،  آن چیزى ست که زبان هایِ زبان قاعده

)popular/folk etymology (گویند و تا پیش از پیدایشِ فیلولوژیِ علمیِ  می
  .جا رایج بوده است بیش همهـ  وـ   مدرن کم

  
 و تاریخی توانسته ای و نیز تطبیقی ای و منطقه شناسی از راهِ مطالعاتِ حوزه علمِ زبان

هایِ زبانی را کشف کند و در موردِ  است روابطِ خانوادگیِ زبانی یا خانواده
هایِ بازسازیِ زبانی توانسته است به  اروپایی، از راهِ روش ـ و ـ هایِ هند یِ زبان خانواده

است به ها هم برسد، امّا نتوانسته  ایِ زبانِ مادر ِ این زبان ساختارِ واجی و واژگانِ پایه
بنا بر این، اثباتِ . هایِ زبانی شمرد یِ خانواده زبانى برسد که بتوان مادر بزرگِ همه

هایِ بومیِ فارسی و عربی و ترکی و چینی ناممکن است، زیرا  ریشگی میانِ واژه هم
ستدهایِ  ـو ـهایِ همجوار از راهِ  داد امّا زبان. هایِ زبانیِ گوناگون اند از خانواده
شناسیِ  زبان. هایِ بسیار از یکدیگر وام گرفته اند ها واژه بازرگانی و جنگفرهنگی و 
ىِ آوایی و  هایِ شناخته شده ها را بگیرد، و بنا به قاعده تواند ردِّ این واژه تاریخی می

شناسیک نشان دهد که کدام واژه از کدام زبان به کدام زبان رفته و چه  واژه
امّا فردید، چنان که در این کتاب بسیار . فته استهایِ آوایی و معنایی یا دگرگونی

دانست، که  معنا می ریشه و هم هایِ عربی و یونانی را هم توان دید، بسیارى از واژه می
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اروپایی ست و  ـ و ـ یِ هند دانیم که زبانِ یونانی از خانواده زیرا می. پایه است بکل بی
ر نتیجه، از نظرِ تاریخِ تکوینی میانِ هایِ سامی و، د یِ زبان زبانِ عربی از خانواده

ریشگی باشد، چنان که، برایِ مثال، میانِ واژگانِ  یِ هم تواند رابطه شان نمی واژگان
عربی و عبری و آرامی و سریانی هست یا میانِ یونانی و التینی و سانسکریت و 

  . فارسی
  

گیِ فرهنگِ واالیِ یونانی امّا از نظرِ تاریخی و جغرافیایی نیز در روزگارِ اوجِ آفرینند
اى میانِ یونانیان و اعرابِ بدوی در عربستان  در دوهزار و پانصد سال پیش هیچ رابطه

زیرا نه بدویّتِ عرب چیزى داشت . هایی را از هم وام گرفته اند نبوده که بگوییم واژه
خود هیچ که به یونان بیاموزاند و نه در عالمِ زندگانیِ بیابانی و بدویّتِ فرهنگیِ  

دانیم که  امّا همه می. نیازى به آشنایی با فرهنگِ یونانی و گرفتنِ چیزى از آن داشت
هایِ یونانی به  با جهانگیر شدنِ اسالم در دورانِ تکوینِ فرهنگ و تمدنِ اسالمی متن

یِ فلسفی و علمی در طب و  ها صدها واژه عربی ترجمه شد و از راهِ این ترجمه
ها سرراست، یا از راهِ زبانِ سریانی، از یونانی  وشناسی و جز آنریاضی و نجوم و دار

ولی ساختارِ . هایى در آن زبان یافت واردِ زبانِ عربی شد، یا از راهِ ترجمه برابرنهاده
گرفته  هایِ یونانیِ وام شد که واژه بسیار ناهمگونِ آواییِ عربی و یونانی سبب می

یِ یونانی در عربی بشود kategoriaثال، دگردیسیِ آوایی پیدا کنند و، برایِ م
هایِ آوایی از زبانى به زبانِ دیگر خودسرانه نیست و  امّا این دگردیسی. قاطیغوریاس

یِ مهمان را با ساختارِ واجیِ زبانِ میزبان  مند است، زیرا ساختارِ آواییِ واژه قاعده
شباهتِ آوایی یا معنایی های یونانی و عربی  بنا بر این، اگر برخى واژه. کند دمساز می

توان  ریشه اند، بلکه تنها می شناسیِ عامیانه گفت که هم شود با ریشه داشته باشند، نمی
 از راهِ ورودِ فرهنگِ یونانی به آن زبان راه یافته  هایِ عربی که گفت که برخى واژه

ناسیِ تاریخی، ش هایِ علمِ زبان همچنان که، بنا به داده. یِ یونانی اند اند، دارایِ ریشه
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یِ عربی یا با آن  یِ هیچ واژه یِ یونانیِ باستان از ریشه توان گفت که هیچ واژه می
یِ خانوادگیِ زبانیِ مشترک داشته اند و نه  زیرا این دو زبان نه ریشه. ریشه نیست هم

هایِ بسیار  توان زد که در دوران امّا حدس می. ستدِ فرهنگیـ وـ  در آن دوران هیچ داد
رواییِ ترکانِ عثمانی بر یونان در درازایِ چند سده، مقدارى  یدتر، بر اثرِ فرمانجد
 ـــ هایِ دیگر یا همچنین از راهِ ارتباط با زبان ـــ یِ عربی نیز از راهِ زبانِ ترکی واژه

شناسیِ  یِ ریشه بنا بر این، در میانِ آنچه فردید در باره. وارد زبانِ یونانیِ نو شده باشد
هایِ  ها از فرهنگ شناسیِ واژه گوید، آنچه بر اساسِ آشنایی با ریشه ها می واژه
 و آنچه به صورتِ 23 درست باشدتواند میکند  شناسیکِ زبانِ فرانسه نقل می ریشه

 ـــ گوید ها در چندین زبان می هایِ شخصی از به هم بافتنِ واژه حدس و گمان

یِ تاریخی و فرهنگی نیز  بسا رابطه نی یا چهیِ خانوادگیِ زبا هایى که دارایِ رابطه زبان
  :یک نمونه. شناسیِ عامیانه است و بس بافی و ریشه یِ خیال از مقوله ـــ با هم نبوده اند

  
گویند  ها خدا را تهی می ژاپنی. گفته اند) تائو(‘ تهی’خدا را [...] در ذنِ ژاپنی 

  .برای اینکه تئولوژیِ سلبی دارند
  

نی، نه ژاپنی، و نه مربوط به ذنِ ژاپنی، که مربوط است با آیین و ای ست چی تائو واژه
‘  تهیِ’                   توان به  این واژه را با هزار من سریش نمی. مکتبِ حکمتِ دائوییِ چینی

‘ دائو’ترِ آن  یِ دقیق که واگویه ـــ تائو . فارسی چسباند، اگر چه شباهتِ آوایی دارد
سیار کهنِ چینی ست به معنایِ راه، و هیچ ربطى به تهیِ فارسی یِ ب  یک واژهـــ ست
هایِ  یِ خدا، به معنایى که در دین ها، هم مفهوم و واژه ها، و نیز چینی ژاپنی. ندارد
فارسی و چینی هم از یک . بنامند‘  تهی’                             شناسیم، ندارند تا خدا را  پرست می یگانه

                                                 
کند،  تواند درست باشد که به آنچه که او با زبان و ذهنِ پریشان باالیِ منبر نقل می گویم  می از آن جهت می  23

 .هیچ اعتمادى نیست
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تواند  نمی) نه میانه، نه باستان(یِ فارسیِ نو  بانی نیستند، در نتیجه، این واژهیِ ز خانواده
گرفته به چینی رفته و به صورتِ تائو درآمده باشد، زیرا دوهزار و  به صورتِ وام

ترین و نخستین متنِ  مهم ـــ  الئودزو دائو ده جینگِپانصد سال پیش در کتاب 
انِ مفهومِ اصلی و محوریِ آن کتاب آمده است و  به عنوـــ حکمتِ باستانیِ دائویی

  . یِ ایرانی داشته باشد ای با هیچ واژه تواند هیچ ارتباطِ ریشه نمی
  

کنم برایِ آشنایان به تاریخ و   می  گمان ها را ببینید که باری، حاال این نمونه
  :یِ تفریح باشد تواند مایه شناسیِ تاریخی می زبان

   
ها خدا را به نام  هندی(!).  همریشه است Devaه با ک] ست[ای  طاغوت کلمه

Devaباطل است ‘ دوا’(!) ها  زرتشت آمد گفت، خدای هندی. خواندند  می
ها گرفته بود  هم از هندی ]را[و به جای دوا کلمهء دیگری را گذاشت که آن 

‘ اهورا’ا که در اوست(!) ها ست  اهورا و اسورا یکی از خدایان بد هندی.               (!)
اسورا که از خدایان شر است به معنی خیر در اوستا به !) ؟(بنا بر این [...] آمده 

این عبارت است از این که هر جا (!). شود  شود و دوا هم دیو می کار برده می
معنی ] قلب[بعضی الفاظ !) ؟(تاریخ پیدا کرد یعنی انقالب صورت گرفت 

هایِ اروپایی  شود دیو که در زبان هندی می] ی[دوا!) ؟(بنا بر این [...] شود  می
‘ تئوس’و ‘ زئوس’                                ها به همین دوا  و یونانی‘ دئوس’ها به دوا  رومی[...]. هست 

ص (!) (کنند  همین دوا را  به نامِ طاغوت یاد می) ؟(در اسالم . گویند می
١٣٢(24  

خسنوس یعنی بیگانه، دورکئیو !). ؟(شود  می‘ خسنودورکئیو’خانقاه به یونانی 
ریشه است  این خانقاه و خسنو با مسکنت و مسکین هم[...] ‘ جای این’یعنی 

  )١۶٠ص (!!). (گشته، خانقاه یعنی دارالمساکین  زده یعنی بیگانه مسکنت(!). 
  

                                                 
 .از چند جهت، که اشاره کردم، خواندنی ست راستی به. اش را در کتاب ببینید دنباله  24
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سابقاً (!). ای ست که در کتب یونانی استعمال شده است  خرابات کلمه
شود  کوریباس می. اصل کلمه کوریباس است). ؟( بودند ای گفتند دسته می

و کلمه !) ؟(گویند  این کوریبات را  به انگلیسی کوریبات می(!). خرابات 
شود خراباتی  کوریبانت می). ؟(دیگر مرادف خرابات کوریبانتویون است 

ای بودند در آسیای صغیر که به آنتوزیاس یعنی شور و شر  ها دسته این[...] 
ها  از این) ؟(در کتب غربی (!). و حتی یک دستهء دینی بودند (!) تند رف می

ها آمده  ها بودند که فحشاء از این ای بهوت و دسته[...] صحبت شده است 
دربارهء این (!) حتی ! ...] عالوه بر فحشاء[ها کارشان عبادت بوده  ، این)؟(

 من آن را خوانده دسته یک انگلیسی کتابی نوشته که به فرانسه ترجمه شده و
  . [...]25ام
  

کلمهء کوریبات اصلش از کلمهء خراب به معنی شوقی است و ) ؟(بنا بر این 
حاال من این خرابات و حتی [...] سرمستانه است !) ؟(به اصطالح قنوات شوق 

اعتقاد من این است که خرابات سابقه . 26گیرم ریشه می مغ را با میستیک هم
  )١۶۵ـ١۶۴ص (!). ( آن را فراموش کردند ها دارد که بعداً یونانی

  
مبحثی تحت عنوان رستگاری از ‘ چنین گفت زرتشت’نیچه در کتاب 

ها دراخه را به  آلمان(!) کنم که معموالً  و این را توضیح می. دارد‘ دراخه’
‘  اورژه’یِ لغت بازگشتش به لفظ التینی  ولی ریشه27(!)کنند  انتقام ترجمه می

                                                 
کند، ولی دریغا که نام و نشانی از همین یک کتاب هم به  این تنها موردى ست که او به یک کتاب اشاره می  25

 .دهد دست نمی
 .کند اهد میاش بخو بینید که به کوریِ چشمِ هرچه فیلولوگ است هر کاری دل می  26
یِ  نیچه در پاره.  در آلمانی به معنایِ اژدها ستDrache: ىِ کاملى ست از دانشِ زبانیِ استاد این جمله نمونه  27

هایِ کهن به میان  را به عنوان نمادِ ارزش‘ اژدهایِ بزرگ ’،زرتشت چنین گفت، در ‘یِ سه دگردیسی در باره’
باید گفت که ‘ کنند  را به انتقام ترجمه میDracheها  موالْ آلمانکه مع’این که استاد فرموده اند . آورد می

! کند نمی‘ ترجمه’کنند، زیرا هیچ کس کلماتِ  زبانِ خود را به زبان خود  ربطى می ها کارِ بسیار بد و بی آلمانی
ام، قاطی کرده  در آلمانی، به معنایِ انتقRache را با Dracheیِ  یِ دیگر این جا این است که استاد کلمه نکته
   )Der Geist der Rache(‘ روحِ انتقام’از ) ، بخشِ دوّمزرتشت(‘ ی نجات درباره’یِ  نیچه در پاره. است
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در . ورژانس که به معنی فوری است از همین کلمه استکلمهء ا!). ؟(است 
است و باألخره دراخه به ) ؟(‘ رازوس’یکی (!) یونانی هم کلماتی داریم 

است و در یونانی هم !) ؟(‘ روژت’که !) ؟(آلمانی سانسکریت هم دارد 
این کلمه در . ، چنان که در فارسی و عربی و ترکی(!)کلمات متعددی دارد 

و ‘ هرشه’اش  اش ایلغار و کردی است و ترکی و مغولی28‘یورش’فارسی 
هم !) ؟(ترخش و هرشمه ) ؟(هم آمده و در عربی عالوه بر رخشه ‘ فریش’

اگر یک سگی یا انسانی حیوانی را دنبال کند این را هرشمه . آمده است
 29، و اصالً شکار یا دنبال کردن کسی یا چیزی را به التینی اورژه!)؟(گفته اند 

  اندگفته 
  

 
‘ ترجمه’غلط، انتقام  ها آن را، به که آلمانی ـــ یِ آلمانی ‘دراخه’، دانستیم که پس
و (!) در فارسی ‘ یورش’یِ اورژانس در زبانِ فرانسه است و با  ریشه ـــ !کنند می

در عربی یکی ست و ‘ رخشه’در کردی و ‘ هریشه’در ترکی و مغولی و ‘ ایلغار’
ست و  یست برایِ آن که بدانیم فیلولوژیِ فردیدی چیها بس ن آیا همین! ریشه هم
گونه  خیزد چه کوژ بر میـ وـ هایِ کژ آلودِ واژه خاکى که از این طوفانِ هذیانـ  وـ  گرد
  را از چشم پنهان کند؟‘ فلسفی’هایِ  هایِ آن هذیان خواهد درزها و شکاف می
  
  

                                                                                                              
شود  شناسیِ استاد به کنار، آیا همین را نمی دانی و نیچهـ ها زبانـ  دانی و دیگر دانی و التینی یونانی. گوید سخن می

 دانیِ ایشان گرفت؟ مالکِ آلمانی
 .یورش، البتّه، ترکی ست نه فارسی  28
 ی  در انگلیسی واژهurgency  در فرانسه و  urgence  در فرانسه و انگلیسی وurgentیِ  یِ واژه ریشه  29

urgentis  ِدر التینی ست از مصدر urgereقیاس کنید با فرمایشاتِ استاد.  به معنای فشار دادن و زور آوردن. 
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  فردید و قدرتِ سیاسی
‘ نفسِ امّاره’و جهاد با ‘ معنویّت’باالیِ منبر برایِ خروشى که  ـو ـ فردید با همه جوش
داد، در زندگانیِ شخصی و روابطِ انسانی هیچ نشانى از جهاد با  از خود نشان می

باری، به . نفسِ امّاره و همچنین هیچ نشانى از بزرگی و بزرگواری در او نبود
ندارم و در این باره اش کارى  زندگانیِ شخصیِ او و روابطِ او با دوستان و آشنایان

توان گذشت حضورِ او در فضایِ همگانی  امّا چیزى که از آن نمی. گویم چیزى نمی
ویژه در دورانِ آغازینِ حکومتِ اسالمی، در عالمِ  هایِ او، به و نقشى بود که حرف

فردید به قدرتِ سیاسی کششِ خاصّى داشت و در دورانِ شاه هم . سیاست بازی کرد
به هر حال، در نخستین انتخاباتِ پس . گیِ مجلس تمایلى نشان داده بودگویا به نمایند

خلخالیِ ) اهللا آیت( نمایندگیِ مجلس شد و گویا با روابطى که با نامزدِاز انقالب 
. معروف پیدا کرده بود، چنان که شنیده ام، از طرفِ فدائیانِ اسالم نامزد شده بود

 ـها درج شد و سیصد ر روزنامههایِ نامزدیِ او هم در آن دوران د آگهی

  .چهارصدتایى رأی هم به نامِ او خوانده شد
  

در دورانِ .  از خود نشان داد فردید در دورانِ دو رژیمِ شاهنشاهی و اسالمی دو چهره
دادند  هایى که در تلویزیون برایِ او ترتیب می شاه در مجالسِ سخنرانی و در برنامه

در ! ‘شاهنشاه هم گفته اند برویم به راهِ معنویّت ’گفت که گفت و می مدحِ شاه را می
 ۵۶ـ١٣۵۵هایِ  کمیسیونِ شاهنشاهیِ تدوینِ ایدئولوژیِ حزبِ رستاخیز هم در سال

درامدى بر ایدئولوژیِ حزبِ رستاخیز نوشته بود که یکى از دوستانِ  وشرکت داشت 
  ـــ ها فراخوانده بودند که او را هم به آن جلسه ـــ  زنده یاد نادرِ افشارِ نادریما،

مان  یِ ما در محفلِ شبانه اى از آن را با خود آورده بود که اسبابِ تفریح و خنده نسخه
امّا با درگیر شدنِ انقالب و فروریختنِ نظامِ شاهنشاهی فردید با شور و شتاب . 30بود

                                                 
 .دستیاب باشد‘ مرکزِ اسنادِ جمهورىِ اسالمی’اسنادِ آن دوران در بسا در میانِ  این سند چه  30
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وجهِ خطرناکِ شخصیّتِ نمایشگر و . یِ انقالبِ پیروزمند پرید به میانِ معرکه
هایِ نخستِ پس از انقالب فرصتِ نمودِ کامل  توزِ  وی در سال پرست و کینه قدرت
یِ امامِ زمان  الدینِ عربی و اسطوره اى که فردید از هایدگر و محیی پینه ـ وصله. یافت

ِ او، در ‘طاغوت’چنین جهادِ ضدِ کرد، هم باوریِ ضدِ مدرنیّت و غرب می و آخرت
 ـفضایى از هیجان و پرخاشگریِ انقالبی، انبوهى از جوانانِ مسلمانِ انقالبی را به دور

توانست   که میهایی ؛ حرف بودند هایِ تازه یِ شنیدنِ حرف برِ او کشید که تشنه ـو
یِ آن نمایى معنوی ببخشد و رسالتى برایِ  به انقالبِ اسالمی و حکومتِ نوخاسته

ها از  و البتّه، چه بهتر که این حرف. ست‘طاغوتی’و ‘ طاغوت’رهاییِ بشر از هرچه 
یِ خودِ او، تمامیِ تاریخِ فلسفه و  اى شنیده شود که، به گفته زبانِ حکیمِ معنوی

  . اش است هایِ شرقی و غربی در چنگ حکمت
  

ایِ دیگر برگزار ها، که در دانشگاهِ تهران یا ج در آغاز جمعیّتِ انبوهى در این جلسه
شدند، ولی در پایان، چنان که شنیده ام، آنچه از آن جمعیّت ماند  شد، جمع می می

هایِ تبلیغاتی و امنیّتیِ  گذارانِ دستگاه ها و پایه بیشتر جماعتى بود که به ایدئولوگ
 اینان برایِ دستگاهِ نوبنیادِ انقالبیِ خود به خوراکِ ایدئولوژیکِ. رژیمِ تازه بدل شدند

هایِ  ، که در انبانه اى نیاز داشتند با نمایِ فلسفی و حکمتِ االهی ضدِ غربی‘ اسالمیِ’
هایِ آلِ احمد و شریعتی، چنان که باید یافت  روحانیّتِ قم و مشهد، و در نوشته

 ـتیز و بسیار پرخاشگرِ فردید و دستگاهِ اصطالحاتِ صوفیانهـوـزبانِ تند. شد نمی

توانستند، به   می کرد که با آن ها فراهم می اسب برایِ آنهایدگریِ او خوراکى من
.  هایِ خود به جنگِ حریفان بروند یِ انقالبیِ اسالمی، در رسانه عنوانِ صاحبانِ اندیشه

توانند به آسانی ردِّ او را در مقامِ آموزگار در  آشنایان به زبان و اصطالحاتِ فردید می
ها بودند که ماشینِ هولناکِ خون و  مینبخشى از ه.  زبانِ این جماعت بگیرند

یِ  از زبانِ سردبیرِ یک مجله. وحشتِ انقالبی را در جمهوریِ اسالمی به کار انداختند
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آمد داشته، و نیز کسانى دیگر،  شنیده ام ـ  وـ  ادبی و فرهنگی، که به آن مجالس رفت
العاتِ نوپا و یِ او در وزارتِ اط دسته ـو ـکه کسانى همچون سعیدِ امامی و دار

یِ  اللهیِ دیگر، طرّاحانِ برنامه یِ کیهان و مطبوعاتِ حزب یِ روزنامه گردانندگانِ بعد
یِ فردید، به  ای در این محفل، در خانه‘هایِ زنجیره قتل’، و اجراکنندگانِ ‘هویّت’

یِ افاضاتِ  کرده اند، و فردید در میانه می‘ کسبِ فیض’آمده اند و  خدمتِ او می
داده است، از جمله فتوایِ قتلِ برخى نویسندگان و  گاهى فتوایِ قتل نیز میفلسفی 

  .شاعرانِ سرشناس را
  

فردید را ) paranoiac(و پارانویایی ) maniac(باری، انقالب حاالتِ شیدایی 
و او که عاشقِ بلندگو و مجلس و شنونده بود، نسبت به دورانِ پیش . شدت نیرو داد به

او که وجودِ . ترى برایِ ابرازِ وجود پیدا کرد تر و تازه بسیار گستردهاز انقالب، میدانِ 
دانست و تنها  خود را یگانه مظهرِ حق و حقیقت و تنها دانایِ حقایقِ ازل و ابد می

،  شناخت، یعنی مارتین هایدگر در آن سرِ دنیا نفس برایِ خود می یک همدم و هم
خود به تمامیِ عالم بتازد، چرا که از نظرِ عادت داشت که با زبانِ گستاخِ ناسزاگویِ 

ها  رانی یِ سخن چنان که در این مجموعه. زدگی بودند او مظاهرِ غرب و غرب
داد که  شیرازگیِ اندیشه به او اجازه نمی شود دید، پریشانیِ ذهن و بی خوبی می به

 نظم دنبال یِ سخن را با بیش از چند دقیقه به صورتِ پیوسته به مطلبى بپردازد و رشته
شتاب به آسمانِ هفتمِ غلیاناتِ  کند، بلکه همواره در هر مجلس از همان آغاز به

پرواز ‘ سخنی با مارتین هایدگر هم’معنوی و طرحِ مسائلِ حکمتِ االهی و تاریخی و 
شتاب به زمین  کشید و  به اش ته می زودی سوختِ حکمتِ معنوی کرد، امّا به می

زدن و توهین  به هر کسى، از  رد به ناسزاگویی و برچسبک آمد و شروع می فرود می
پل سارتر، از عبدالکریمِ سروش  مالصدرا گرفته تا کارل پوپر، از هانری کربن تا ژان

اش رضا داوری، و نیز مردانِ سیاسیِ رو به افول، مانندِ مهندس  ـتا شاگردِ وفادار
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 صاحبِ قدرت همیشه مجیزشان را امّا در موردِ اربابِ پا  بر جایِ. صدر بازرگان و بنی
شان  با کسانى هم که ستاره. گفت، خواه شاهنشاه آریامهر بود خواه امام خمینی می

چنان که . زد هنوز رو به افول نبود و شانسِ رسیدن به قدرت را داشتند نیز السى می
ازد و ت چه گونه می‘ ها لیبرال’بینیم که به مهندس بازرگان و  ها می در همین سخنرانی

هایى که در  ها و چپ گوید، امّا، بنا به مصلحتِ وقت، با همان مارکسیست دشنام می
زند و از احسانِ طبری، ریاکارانه،  تاخت، السى می تلویزیونِ شاهنشاهی به ایشان می

  . بَرَد با احترامکى نام می
  

  :اى از فرمایشاتِ او در بابِ سیاست این هم نمونه
  

 نظری است که مؤدی به عمل امروز شده است و این پراکسیس امروز چه
!) ؟(آید این نظری که در عمل تمام شده  غفلت می!). ؟(تمایلی به نظر ندارد 

(!!) ممکن است خدای نکرده منتهی شود به صورتی که در طبس اتفاق افتاد 
و انشاءاهللا مسائل اساسی همه در !) ؟(باید به هر حال به زبان توجه شود 

های علوم انسانی و فلسفی  ه شرط و راهش طرح شود، دانشگاهمملکت ما ب
  )١١٢ص (!). (بسته شود و دوباره باز شود 

  
  :کشی یِ  هولناک از تشویق به آدم یک نمونه

  
ها خواهیم  اگر چنین ادامه پیدا کند به یک دیکتاتوری منحط از طرف لیبرال

اگر در جایی ‘ !هقاطعیّت آری، قاتلیت ن’: رسید دیگر هیچ، مثل این شعار
   باشد چه؟ دیگر جهاد کجا رفت؟قاتلیتمستلزم 

  
هایِ سیاسیِ او بر ضدِ مهندس بازرگان، حاج سید جوادی،  اى از تحریک نمونه

  ):به عنوانِ مترجمِ گورویچ(عبدالکریمِ سروش ، حسنِ حبیبی 
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ندانسته خدای . خدای بازرگان خدای بورژوازی و خدای لیبرالیسم است... 
. ها آزادی نفس امّاره است آزادی آن[...] میهء جهانی حقوق بشر است اعال

حاال من طرفدار . تمامی دستهء بازرگان تا حاج سید جوادی چنین اند
ها رسید تا  گویم ابتدا باید به حساب معاندین آن مارکسیسم نیستم، ولی می

 گویم، دستهء بازرگان طرفانه می بی. ها بعد به حساب خود مارکسیست
ای اند که به نام طاغوت غربی و برای حفظ وضع موجود تالش  دسته
  )١۴٢ص . (شناسی یا پوپر و گورویچ گنند، مثل طرفداران جامعه می
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  ارزیابیِ پایانی
ادبِ ’چیزى هست نه از ‘ ادبِ درس’یِ گفتارها نه از  دیدیم که در این مجموعه

یک سال است .  به کار ببرد دو اصطالحى که فردید بسیار دوست داشتـــ‘نفس
خواهم چیزى   میدیدارِ فرّهی و فتوحاتِ آخرالزمانکه با دریافتِ کتابِ 

. ام ضروری ست ـی آن بنویسم، زیرا از چند جهت، که برشمردم، به نظر درباره
رفت از جهتِ زشتی و  ام به نوشتن نمی  این که دست.رفت ام به نوشتن نمی اما دست
همه  کرد آن آنچه مرا از این کتاب گریزان می.  این کتاب بودیِ اندازه پلشتیِ بی

همه پارانویا و مگالومانیا،  بنیاد، آن یِ بی فروشیِ بیمارگونه همه فضل جویی، آن عربده
همه ضعف و   بود؛  آن زدگی توزی و بدخواهی و بدخیمی و نفرت همه کین آن

ترین  م و دروغ که به نامِ عالیهمه شارالتانیس دهد؛ آن زبونی که نمایشِ پهلوانی می
ها یقه  یِ معرفت و فضیلت و حقیقت و معنویّت و عرفان در این سخنرانی پایه
خواهد خود را دارویِ شفابخش جا بزند؛   و پوسیدگی که می همه تباهی دراند؛ آن می
 به یِ تفکّر ترین مرتبه خواهد خود را به نامِ عالی دماغى که می همه نادانی و پریشان آن

درستی ببیند که فردید را از  تواند در این کتاب به ها را کسى می این. صحنه آورد
به همین دلیل، هیچ . خوبی لمس کرده باشد نزدیک دیده و شناخته باشد و او را به

. عمر نکرده بودم ام را به چنین چیزى بیاالیم؛ کارى که همه خواست دست ام نمی دل
یِ خود را بگیرم و خود را  بنشانم و بر خود زور آورم تا  بایست یقه امّا، سرانجام می

پاالیی  بایست به عنوانِ نوعى روان این کار را همچنین می. این مقاله را بنویسم
ام، چه بسا با  ام با دورانى از زندگیـکردم، برای پاک کردنِ حسابِ خود می

 عنوان سندى و گواهى هایى که هنوز از آن دوران در من مانده است؛ و نیز به آالیش
هایِ آینده که با حیرت به سکوتِ ما در برابرِ این کتاب  ترها و شاید نسل برایِ جوان

ها که  هایى بودند این نگاه نکنند و به ریشِ ما نخندند و نگویند که چه احمق
  . شناختند درایی را از گفتارِ فلسفی بازنمی هذیان
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تّا کسانى که او را از نزدیک دیده و محضرِ او فردید اگر پیش از انقالب مرده بود، ح

هایِ او به خاطر  رنگ از او  و حرف کرده بودند، اکنون جز نقشى کم‘ درک’را 
گفت؟ اما او با  راستی چه می پرسیدند که، او به بسا با حیرت از خود می نداشتند، و چه

توان  نی از آن نمیآسا انقالب و در جریانِ تکوینِ رژیمِ تازه نقشى بازی کرد که به
ترین منبعِ الهام بوده  تراشانِ جمهوریِ اسالمی بزرگ او برایِ ایدئولوژی. گذشت

او را استخراج ‘ معنویِ’یِ میراثِ  است و هنوز هم در پیِ آن اند که ذخایرِ گنجینه
هایِ او را کتاب  و سخنرانی“ بنیادِ فردید”یِ او را کرده اند  برایِ همین خانه. کنند
بنا بر این، به خاطرِ نقشِ هولناکِ سیاسیِ او هم که شده و تأثیرِ ویرانگرى . نندک می

ویژه در دورانِ  که بر ذهن و روانِ برخى از هوشمندترین و پُرشورترین جوانان، به
از سویِ دیگر، به حسابِ خودِ . بایست به حسابِ او رسید  می31انقالب، گذاشت

چه . ضایى که فردید را باال برد و بر منبر نشاندمان هم؛ به حسابِ آن جـّو و ف جمعی
ضدِ فلسفه به اثرگذارترین شخص در میانِ نسلى از ‘ فیلسوفِ’گونه شد که این 

گونه ذهنِ پُرشورِ  فلسفه تبدیل شد؟ چه) خاصیّتِ ـو ـبو با عرضِ پوزش، بی(استادانِ 
 زدگی غرب همچون اى مانندِ ذهنِ آلِ احمد به تسخیرِ او درآمد و کتابى زده شتاب

صادر شد؟ اگر بگویید که گناه از سانسورِ دستگاهِ امنیّت و نظارتِ شاه بود، 
بیشتر و بسیار باالتر از آن، عاملِ آن آن فضایِ گندآلودِ . تنها این نبود! نه: گویم می

من و شما و شاه و : روزگارِ ما بود که همه در آن شریک بودیم‘ جهانِ سوّمیِ’
جاللِ ایشان؛  ـو ـ جاللیِ ما و جاه ـو ـ جاه اش، با همه بی آخوند و دستگاهدستگاهِ او و 

دو نسل پیشتر،  ـ خالفِ روشنفکرانِ یک که، به‘ شدگانِ زمین نفرین’دنیایِ شورشیِ 
                                                 

گویی و  قلم بود و سرانجام  از قربانیانِ بدفرجامِ فردید شد، از او دشنام شان که بسیار هوشمند و خوش یکى 31
حکمتِ ’یِ  ر زمینهخروش بـ  وـ  هایِ پرجوش هایِ آغازینِ پس از انقالب مقاله را آموخته و در سال‘ معنوی’پرخاشگریِ 

امّا چندى پیش در جایى دیدم که نوشته ‘ ...قالَ سیدنااالستاد’: نوشت هایِ فردید می کرد و در نقلِ گفته منتشر می‘ معنوی
 ‘.فردید هم ما را فریب داد’بود، 
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مقصّرِ ’یِ درماندگی و شوربختیِ خود به دنبالِ  چشم از خود برداشته و برایِ همه
ها  این عنوان. شد پریالیسم و استعمار خالصه میهایِ ام گشت که در واژه می‘ اصلی

. غرب: در گفتمانِ دیگرى که فردید سردمدارِ آن شد، نامِ دیگرى پیدا کرد
  . زدگی غرب: اى یافت تازه‘ فلسفیِ’یِ  نیز برابرنهاده‘ استعمارزدگی’

  
یِ درماندگی و بیچارگیِ  خواست از زبانِ فردید ریشه زدگی، که می مفهومِ غرب

تاریخی از زبانِ  ـ دهد، یا شرحِ سیاسی‘ فلسفی’ما را بشناسد و شرحِ ‘ نِ سوّمیِجها’
یِ رُمانتیکى از زبانِ علیِ شریعتی، در دستِ راست شانه به  آلِ احمد، یا با ملغمه

کرد که در دستِ چپ امپریالیسم و استعمار را تنها عاملِ  اى حرکت می یِ نظریّه شانه
الحالِ ما سرانجام در انقالبِ اسالمی به هم  مانِ وصفاین دو گفت. دانست آن می

همین درماندگی و بیچارگی بود که در مفهومِ . رسیدند و با هم درآمیختند
فردید . یافت ِ رسایِ خود را میفریادیِ الکنیِ زبانِ او،   زدگیِ فردید، با همه غرب

لولوژیِ ترسناک، یِ فلسفی را با روکشى از یک فی مقدارى معلوماتِ از هم گسیخته
، با زبانى ‘حکمتِ معنوی’درآمیخته با اصطالحاتِ تصوف و عرفانِ نظری، به نامِ 

ها نه  کرد که در آن ادبانه در گفتارهایِ خود عرضه می بسیار پرخاشگر و تند و بی
هیچ نشانى از دانشِ درست بود نه از قدرتِ استدالل و تحلیلِ فلسفی، نه از وارستگی 

. نماییِ او هم سراسر دروغ بود دانند که مسلمان آشنایانِ او می. انهو وقارِ عارف
وار بود با چاشنیِ  الدینِ عربی هایِ محیی دینداریِ او در حدِّ همین بافندگی

  . اش هایدگری
  

نشینانِ میزِ صادقِ هدایت در  یِ بیست از حاشیه یِ اولِ دهه هایِ نیمه فردید در سال
برد و از  هایش به شهیدِ نورایی از او نام می ت در نامههدای. یِ فردوسی بود کافه

کند که معلوم  هایى از او نقل می کند، و نیز گفته هایِ او یاد می ها و زبونی ضعف
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شود در آن دوران فردید هنوز به حکمتِ معنوی و شرقیِ خود نرسیده بلکه  می
داستانِ . 32ه استاش بود هایِ بعدی و درست ضدِّ حرف‘ زده غرب’باورهایش بسیار 

. هایِ هدایت به فردید و اصطالحاتِ فلسفیِ او هم شیرین و معروف است متلک
شان بسیار  یِ هدایت و فردید از نظرِ شخصیّتِ فردی و نقشِ تاریخی باری، مقایسه

بینیِ او بود  بزرگترین صفتِ هدایت راستگویی و روشن. معنادار و روشنگر تواند بود
زدگیِ تاریخی و فرهنگیِ ما را  هدایت وضعِ تباهی. یده شده استنام او ‘ بدبینیِ’که

تر از  هرکسِ دیگر درک کرده و با قدرت و هنرمندی در  تر و دردناک ژرف
عظمتِ او در این است که هیچگاه حسابِ شخصِ . هایِ خود بازتابانده است نوشته

ه آن را به صورتِ زدگی جدا نکرد، بلکه دردمندان خود را از این درماندگی و تباهی
همتا  میانجی زندگی کرد؛ و همین در ادبیّاتِ مدرنِ ما این جایگاهِ بلندِ بی یِ بی تجربه

 او تمثیلِ زندگانیِ تاریخیِ جمعیِ ما ست با تمامِ بوفِ کورِ. را به او بخشیده است،
او در این شاهکارِ روانکاوانه، . دید هایى که او در آن می ها و زشتی پوسیدگی

پنزری و لکّاته و قصاب و هرچه را که در جهانِ زشتِ ـانجام پیرمردِ خنزرسر
این گونه خود را در جهانِ . یابد بیند، در خود می انگیزِ پیرامون خود می وحشت

یِ  بینی و جسارتِ هنرمندانه پیرامونی و جهانِ پیرامونی را در خود دیدن، روشن
وانست یگانه اثرى را در ادبیّاتِ مدرنِ ما به همین دلیل، هدایت ت. طلبد اندازه می بی

  . درستی به ادبیّاتِ جهانی تعلّق دارد بیافریند که به
  

  ـــ توپِ مرواری و ولنگاری و وغ صاحاب وغهایش،  زهرخندهایِ  او در تَسخَرنامه
مانند   با جسارت و هنرمندیِ بیـــ کند ها به خود نیز کمترین رحمى نمی که در آن

البتّه، برایِ رسیدن به چنین . کند زده را نمایان می دِ این فرهنگِ تباهیپو ـو ـتار
بینی را کنار گذاشت و  باید هر گونه مصلحت بینی و راستگویی می اى از روشن مرتبه

                                                 
 .، به کوششِ ناصرِ پاکدامنهشتاد و دو نامه به شهید نورایی: نکـ  32
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همتایى که در  هدایت با دانشِ بی. بستِ زندگی دید و کشت سرانجام خود را در بن
دانست، و  اى که می ایی داشت، با زبانِ فرانسهروزگارِ خود از ادبیّات و فرهنگِ اروپ
توانست  یِ ادبی در میانِ همگنان داشت، می بلندیِ جایگاهى که در مقامِ آفریننده

حسابِ خود را از همه جدا بداند و ذّلت و نکبتِ جهانِ پیرامونِ خود را مالِ 
یرِ تاریخیِ خود نگر بود که تقد اماّ او آن قدر بزرگ و ژرف. بداند و بس‘ ها رجّاله’

را بشناسد و بفهمد و از آن نگریزد یا با بَـزَک کردنِ آن خود را و دیگران را فریب 
الحالِ ما، پنجاه سال پس از  به همین دلیل، او به عنوانِ روایتگرِ وصف. ندهد
این همه کتاب و مقاله  که در . یِ ما ست ترین نویسنده ترین و مطرح اش، زنده مرگ
ست که با تر و ارزشمندترِ آن برایِ آن ا شود، بخش بزرگ وشته مییِ او ن باره

شناسی که به خودشناسی  خواهیم نه تنها به هدایت  اثرِ او میرمزگشایی از پُررمزترین
همه ماجرا را تجربه  بایست نیم قرن تاریخ و این برایِ فهمیدنِ هدایت می. برسیم
 ـپنزری را، تا بتوانیم پیرمردِ خنزر ـخنزرجمله دولتمداریِ پیرمردانِ  کردیم، و از می

  .اش کشف کنیم پنزرِ فرهنگیـ  پنزریِ اندرونِ خود را با بساطِ خنزر
  

او در دروغ زیست و در دروغ مرد، . امّا فردید درست در قطبِ مقابلِ هدایت بود
او . پنزریِ خود را نداشت ـزیرا هرگز جسارتِ نگریستن به خود و  پیرمردِ خنزر

یِ حکیمِ االهی و الفیلسوف و  پنزریِ خود را آرایش کرد و در جامه ـردِ خنزرپیرم
همتایِ عالم به صحنه آورد و بر منبر نشاند؛ با زبانِ او هذیان گفت و  العارفِ بی

ده سال پس از مرگِ او، به همّتِ . گیری کرد و خود را و دیگران را فریب داد معرکه
از خود بر ‘ حکمتِ اُنسی’اى که در بابِ   با مقالهکه ـــ اش یکى از شاگردانِ صدیق

  ـــ اش ندارد ـ دهد که از هیچ بابتى دستِ کمى از استاد این کتاب افزوده، نشان می
اى را که بویِ آن سخت آزارنده  نامه را در پیشِ رو داریم؛ این جنازه این هذیان

اش را تاب آورد،  کافیباید آزارِ کالبدش اش می امّا برایِ کشفِ علّتِ مرگ. است
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جهانِ ’هایِ بومیِ فضایِ  زیرا، چنان که پیش از این گفتم، برایِ شناختِ بیماری
  .مان ضروری ست ما و کمک به بهداشتِ روانی‘  سوّمیِ

 
یِ این کتاب، یکى از آن  سپاسِ فراوانِ من از آقایِ محمدِ مددپور، گردآورنده

یِ فردید یکسره فراموش شود؛  که خاطرهجهت است که با انتشارِ آن نگذاشته است 
یِ او و  شود در باره و نیز سندى به دست داده است که بر اساسِ آن می

و دیگر آنکه، با درآمدنِ آن گفتارها به صورتِ . یش داوریِ روشن کرد‘ها اندیشه’
یِ سردِ  ها را از فضایِ هیجانیِ گفتاریِ فردید بیرون آورده و بر صفحه نوشتار آن

شود با درنگ و دقت خواند و با چشمِ سنجشگرانه در آن  ذ نهاده که  میکاغ
گفتارهایِ  یِ بسیار دارد که درس زمین این کار سابقه در عالمِ مغرب. نگریست

هایِ  شان، از رویِ تندنویسی استادان و فیلسوفانِ بزرگ را، پس از مرگ
 خدمتى ست که نوارِ در روزگارِ ما این.  شان به صورتِ کتاب درآورند شاگردان

هایِ فردید را کسى  ضبطِ صوت به عهده گرفته است و از آن جا که حرف
شد ویرایش کرد و به چاپ  کرد هم نمی نویسی کند و اگر می توانست جزوه نمی

هایِ او، که سببِ بر جا ماندنِ یک سندِ مهمِ تاریخی شده  سپرد، از بابتِ ضبطِ گفته
 دستگاهى باشیم که این سندِ تاریخی را برایِ ما ضبط گزارِ آن باید سپاس است، می

، و سرانجام مخترعِ آن )البد در ژاپن(یِ آن  کرده است، و همچنین کمپانیِ سازنده
  .غربدر 

 ٢٠٠۴یِ  پاریس، فوریه
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