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 -1دانشجو دکتری دانشگاه اصفهان

چکیده
به موازات طرح پست مدرنيزم در غرب ،اندیشمندان مشهور و نافذی همچو سيد احمد فردید با مطررح سرانتن
غرب به مثابه نماد انانيت و نفس اماره ،باب منظومه فکری نوظهوری را در ایران گشودند .فردید از منظری شرقي بره
غرب نگاه ميکند و غرب را به مثابه یک کل یکپارچه نفي ميکند ،ولي هایدگر از موضع یک متفکر غربري غررب را
نقد ميکند .فردید ذات انگار است و برای غرب یک ماهيت و ذات قائل است .از نظرر فردیرد غررب از یونران غراز
ميشود و غربزده شدن مثل صاعقهای است که همه چيز را ميسوزاند .از منظر این فيلسوف غرب ستيز ،غرب زدگي
یک نوع زئوس زدگي است که در قر ن طاغوت ناميده شده است .فردید که همسرنن برا هایردگر اسرت در پري ن
است که جهان از چنگال متافيز یک غربي و سوبژکتيویسم مترتب بر ن نالصي یابد تا دوره پس فردا سررا انسران
ید .دوره ندای زماني باقي و ندای پریروز و پس فردا نه ندای دیروز و امروز و فردا .دوره پریروز یعني زماني که
اینک در ن نيستيم و از سوبژکتيویسم به هستي شناسي گذر کردهایم .دیروز و امرروز و فرردا هرم زمراني اسرت کره
موجود جای وجود را گرفته است که فردید از ن تعبير به دوره دیوزدگي ميکند .مراد و منظور فردید از طررح دوره
پریروز به معني نيزش و نيز گرفتن به پریروز و دورنيز به پس فردا است .هایدگر نيز کره فردیرد متر ار از رای او
هست سراسر تاریخ متافيزیک  1566ساله غرب را مورد ت مل قرار ميدهد و ميکوشرد وجرود را جرایگزین موجرود
نماید .الزمه گذر از موجود به وجود ،چنگ زدن به زباني غير از زبان متافيزیک است .در این مقاله ایرن نکتره مرورد
بحث و فحص قرارمي گيردکه احمد فردید با سازهشکني از اندیشه مارتين هایدگر و برگرفتن عناصری چون منالفت
با سوبژکتيویسم و متافيزیک غرب از اندیشه هایدگر ،با توشه گيری از مباني اسالمي و عرفاني ،متنبندی جدیردی را
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ارایه مينماید که لب لباب ن نقد غرب به مثابه یک کل یکپارچه است.
واژههای کلیدی :تکنولوژی ،سوبژکتيویسم ،فردید ،هایدگر.
مقدمه

نویش است .زمان طاغوت یا سوبژکتيویسم با نيست

بدون شرک یکري از اارر گرذارترین اندیشرمندان

انگاری ترومم اسرت .در دوره یونراني مظهرر طراغوت

معاصر در بروزو ظهور اندیشههای غررب سرتيزانه در

انسان برود ولري در دوره جدیرد برا ظهرور اندیشره د

ایران معاصر ،احمد فردید بره شرمار مري یرد .فردیرد

کارت و سوبژکتيویسم مترتب بر ن ،طراغوت مظهرر

تقریباً اولين کسي است که بره شررح راه هایردگر در

انسان ميشرود و بشرر برا طررح اصرالت موضروعيت

ایررران پردانررت و بررا توشرره گيررری از دیرردگاههررای

نفسرراني ازسرروی دکررارت ،برره نودبنيررادی رسرريده

اگزیستانسياليسررتي و مبرراني پدیرردار شررنانتي و هررر

وغربزدگي اش مضاعف ميشود .غربزدگري مضراعف

منوتيکي هایدگر ،فصل جدیدی در تراریخ اندیشرگي

از منظر فردید ،دورهای است کره گویرا تمرام عرين و

در ایران معاصر گشود.

ذهن ،من است ،به این معنا که انسان امرروز نره تنهرا

مهمترین نقد فردید از فلسفه غرب است و مراد از

تکيه بر جایگاه زئروس زده اسرت ،بلکره نردا یگران

فلسفه غرب همانا از یونان باستان ترا فلسرفه معاصرر

دیگر را نيز به تبعيد فرستاده است .از نظر این متفکرر

یعني دوره یونان باستان قبل از سقراط ،بعد از سقراط

هایدگر مسلک سوبژکتيو یعني نچه در زیر شما افتاده

و دوران هلنيستي و دوره قررون وسرطي و دورههرای

و ابژکتيو یعنري نچره در جلروی شرما افتراده اسرت.

بعد که دوران رنسانس و معاصر است ميشود .نقطره

بنابراین سروژه یعنري موضروع نفسراني و ابرژه یعنري

عزیمررت هایرردگر نيررز حملرره برره متافيزیررک غرررب،

متعلّق نفساني است .نچه در این ميران حرائز اهميرت

عقالنيت تکنولوژیک و تکنولوژی به مثابه یرک شريوه

است این است که ابژه بر وسعت سروژه مريافزایرد و

تفکر است که راه فردید در این زمينه به راه هایدگر

سوژه از گستردگي ابژه ميکاهد .در ایرن سرير سروژه

نزدیک است .فردید به پوزیتيویسم و فلسرفه تحليلري

چنان من بزرگي ميشود که اندک اندک نيازی به ابرژه

نيز ميتازد ،چرا که حوالرت اابرات گرایري و فلسرفه

ندارد .فردیرد همچرو هایردگر زمانره مردرن را زمانره

تحليلي ،حوالت اصالت نفرس امراره و مالمرت نفرس

عسرت ميداند چون ميل به قدرت به صورت سرلطه

مطمئنه و بر نالف اسالم است که اصرالت بره نفرس

اقتصررادی ،سياسرري ،فرهنگرري و تکنولوژیررک برعررالم

مطمئنه ميدهد ،فردید این نکته را ناطر نشان ميکند

تحميل شده است .این بردان معناسرت کره اگرر چره

که اصوالً در دوره جدید اصالت با نفس اماره انسان و

هستي به نوع بشر عطا شده است ،اما برا محرو شردن

نویشتن انسان است .در این دوره همه اسرماه مظهرر

درقدرت مایه رنج بشر فرراهم مرده اسرت .گرر چره

انسان ميشود و انسران در برابرر نردا مرجرع اسرماه

اندیشه فردید شباهتهای قریبي با اندیشه هایدگر دارد.

ميشود .به زباني رساتر در عصرر جدیرد اسرمي کره

اما از منظر فردید ،هایدگر در مقرام تفکرر نرویش ،از

انسان مظهر ن اسرت طراغوت اسرت و ن نویشرتن

ادراک تام نور محمدی و ظلمات عصر غيبت بقير ا

تجزیه و تحليل گفتمان هایدگری سيد احمد فردید 54 /

در نر الزمان که در ساحت دینري مريتروان درکرش

این موجود است که به سبب وجودش ،وجرود برر او

کرد ،محروم است .به عبارت دیگر فردیدبنش سرلبي

شکار شود .فهم وجود از مشنصات وجودی دازاین

اندیشه هایدگر نسبت به غرب را کامالً قبول دارد امرا

است ( .)Heidegger, 1962: 32دازاین چيرزی اسرت

بر این باور است که در تفکر شرقي بنشهای ایجابي

که به درون هسرتي پرتراب شرده اسرت .هایردگر در

وجررود دارد کرره هایرردگر عنایررت و ترروجهي برره ایررن

تحليل دازاین یک جفت مقوله را معرفي مي کنرد کره

مباحث نداشته اسرت .ایرن جسرتار در پري ن اسرت

دارای اهميتند :جفت اُنتيک /اُنتولوژیک .اُنتيک همران

باتجزیه و تحليرل چرارچوب نظرری هایردگروارتباط

موجود و علم اُنتيک به معنای علم و حقيقت تجربري

اندیشه وی با قلمرو سياست نظرری ،منظومره فکرری

اسررت .امررا اتنتولوژیکررال برره معنررای وجررودی اسررت.

فردید را مورد واکاوی قراردهد.

هر نچرره وجررود دارد اُنتيررک اسررت ،فقررد دازایررن
اُنتولوژیک است .هایدگر مي گوید ما به لحاظ اُنتيرک

چهارچوب نظری اندیشه مارتین هایدگر

نودمان هسرتيم امرا بره لحراظ اُنتولوژیرک بيشرترین

غالب شارحان اندیشه هایدگر بر ایرن باورنرد کره

فاصله را از نود داریم .منظور ن است که ما نودمان

منظومه فکری هایدگر را ميتوان بره دو دوره تقسريم

هستيم اما نرود را نمري شناسريم بنرابراین اتنتولروژی،

بندی نمود .عمده دغدغه هایدگر فراموشري وجرود و

حقيقت اُنتيرک را شرکار مريسرازد (ابراذری:2933 ،

هستي اصيل مي باشد .از منظر این متفکرر پسرامدرن،

 .)120هر انساني دازاین نا

نود را دارد .فيالمثل

در تاریخ فلسفه ،هستي بره هسرتي موجرودات تقليرل

یک لماني در شهری از شهرهای لمران متولرد شرده

یافته و معنرای ن بره فراموشري سرپرده شرده اسرت.

اسررت ،پرردر و مررادری دارد ،یکسررری ویژگرريهررای

هایدگر معتقد اسرت کره برا ظهرور سوبژکتيویسرم در

مشنص دارد که نمري تروان نهرا را تيييرر داد و هرر

غرب که با اندیشه سقراط و افالطرون شرروع شرده و

انساني در نوع نود منحصر بره فررد اسرت و دازایرن

رگههای ن را در راه کساني چون دکرارت و کانرت

نا

نود را دارد .پس انسران اول هسرت و سرپس

نيز ميتوان مشاهده کرد ،تکنولوژی نه بره مثابره یرک

مي اندیشد نه اینکه اول مياندیشد و بعرد هسرتيمنرد

ابزار ،بلکه به سان یک شريوه تفکرر ،موجرد و باعرث

مي شود .ناصيت دازاین مثل ب درون ليوان نيسرت

غفلت از وجود یاهسرتي اصريل شرده و انسران اسرير

که بتوان ب را از ليوان نرارج کررد .دازایرن چيرزی

روزمرگي و زندگي ماشيني گردیده است (منوچهری،

درعالم یاجزئي از ن نيست ،بلکه عرين درعرالم برودن

 .)13 :2934مهمترررین مفهرروم در اندیشرره هایرردگر

است .یعني عالم بدون دازاین ودازاین بدون عالم قوام

«دازایررن» اسررت ،هایرردگر موجررود انسرراني را دازایررن

ومعنري نرردارد (ابرراذری .)123 :2933 ،دازایررن سرروژه

( )Daseinیا وجود حاضر مي نامد Da .به معني نجا

نيست ،بلکه بودن در جهان است و بره همرين سربب

و  seinبه معنای بودن است .دازاین موجودی در ميان

هيچ نوع تقسيم بندی به عين و ذهرن را برنمريتابرد.

موجودات نيست ،بلکه موجودی است که وجه مميزه

این نکته ما را به اساسي ترین بنش اندیشره هایردگر

اش ن است که وجود برای او مسر له اسرت نرا

سوق ميدهد نجا که هایدگر رابطه مرا برا اشريا را دم
دستي ميداند .او مثال ميزند وقتي چکش روی مريخ
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ميزنيم ،چکش به مثابه یک ابزار مطمح نظر است نره

هستي غير اصيل یا اُنتيک است .ازمنظر هایردگر تنهرا

به سان یک شيه .اگر دقت شوددر مي یابيم که هريچ

گراهي» مري

راه نجات از این تکرار مکرّرات «مرر

است که زمانمندی دازاین را متنراهي مري

چيزی به عنوان ابزار منفرد وجود ندارد به هر ابزاری

باشد .مر

همواره ابزارهای دیگر وابسته اند که این ابزار در کنار

سازد .با مر

نها ابزار اسرت ( .)Heidegger, 1962: 17حرال ایرن

واقعيتشان پي مي برند و درنهایت این مر

دازاین که به جای توجه به هستي اصيل متوجه هستي

امکانات دمي را محدود و زندگي را معنادار ميکند و

غير اصيل شده است حائز و واجد امکانراتي اسرت و

باعث مي شود وجدانمان بيدار شود و سرنوشت نود

از نجا که در هرمورد اساساً امکران نرود اسرت مري

را در دست بگيریم و به جنگ کسان و موجود برویم

تواند با توجه به هسرتياش نرود را انتنراب کنرد و

(اباذری .)172 :2933 ،هایدگر از واژه هستي شناسري

نود را متحقق سازد و نيز ميتوانرد نرود را ببرازد و

بنيادین استفاده مي نماید که همان گذر از موجرود بره

هرگز به تحقق نود نائل نياید (نرالقي.)243 :2935 ،

سوی هسرتي شناسري بنيرادین یرا وجرود مري باشرد.

پس موجود گرچه حجرابي اسرت و مرانع درنشرش

انتناب واژه بنيادین از ن رو است که از نظر هایدگر

وجود اما در عين حال تنها از طریق موجود و حجاب

هستي شناسي پارادایم مدرن ،یک هستي شناسي غيرر

مترتب بر ن است که مي توان به وجود رسريد .بنيران

اصيل است که ارتباط نرود را برا وجرود قطرع کررده

تحليل مقدماتي دازاین بر روزمرگري اسرتوار اسرت و

است و از این رهگذر او به جنگ معرفرت شناسري و

انسان در این تحليل کسان ناميده ميشود ،زیررا هنروز

زبان به مثابه یک ینه که واقعيات را منعکس مي کنرد

انساني اصيل نيست .کسان به این جهان روزمره تعلق

مي رود و زبان حاکم در پارادایم مدرن را زبراني غيرر

دارند که جهران ابزارهرا و مشراغل اسرت .دازایرن در

اصيل ميداند (اصريری .)31 :2933 ،عليررغم ترالش

روزمرگي روزمره نود از نود غافل ميشود و هویت

هایرردگر برررای نررروج از روزمرگرري و عقالنيررت

دازاین چنان با دیگرران ادغرام مريشرود کره جردایي

تکنولوژیک ،او برنالف دوره اول که درصدد رجعت

ناپذیرند ،برای اینکه بدانيم دازاین کيست باید بپرسيم

بره هسرتي اصريل اسرت در دوره دوم تفکرر نررویش

دیگران کيستند؟ ( .)Heidegger, 1962: 163هایردگر

همچون رورتري و ویتگنشرتاین ،تئروری برازی هرای

در دوره اول تفکررر نررویش ارتبرراط تنگرراتنگي ميرران

زباني را مطرح مي کند و با شک و تردید مري گویرد

وجود و زمان مي بيند و بر این براور اسرت کره زمران

دوران فلسفه به پایان رسيده اسرت و بایرد بره تفکرر

اصيل ،زمان ماست و از توالي لحظه ها تشکيل نشرده

روی ورد و در این نکته ابراز تردید مي کند که بتوان

است و وحدت گذشته و ینده در حال است .دازایرن

برره هسررتي اصرريل رسرريد (اصرريری.)271 :2933 ،

اصيل اسير وظایف حال حاضر نود نيست بلکه ایرن

هایدگرهمچون رورتي در دوره دوم تفکر نویش بره

وظایف را در پرتو کل زندگي مي فهمد .هایردگر بره

حقيقت عيني که منتظر کشف شدن است اعتقاد ندارد

این نکته مهم اشاره مي کند که سوبژکتيویسم دکرارتي

چون اعتقاد به حقيقت عينري مسرتلزم قبرول اصرالت

زمان را نامتناهي مي کند که عاقبت این کار نيهيليسرم

بازنمایي است که قبل از رورتي ،هایدگر به شدت برر

و ایده بازگشت جراودان نيچره مري باشرد کره همران

ن تانته است .هایدگر ریشه تمرامي مشرکالت را در

گراهي اسرت کره دميران بره نرود و
است کره
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فلسفه مدرن و بویژه در دکارت و کوژیتروی دکرارتي

است ،این درحالي است که هایدگر تحقق تفکر اصيل

دنبال مي کند .وی دکارت را که واضع اندیشه مردرن

را درگرو فهمي تازه از معنای هستي ميدانرد (قرائمي

است به دليرل ذهنيرت گرایري و اصرالت بازنمرایي و

نيا .)39:2936 ،هایدگردرنطابه مشهوری تحت عنوان

انویت جسم و ذهن مقصر ميدانرد (اصريری:2933 ،

«نودبنيرراني دانشررگاه لمرراني»کرره مرردنلي اسررت

 .)253-201تنها مفرّی که از نظر هایردگر در راسرتای

بررویکردسياسرري اونظریرره را برراالترین تحقررق عمررل

رسيدن به هستي اصيل باقي مي ماند رجعت به نوعي

اصيل ميداند و نظریه رادرشکل اصيل نودبيان عمرل

تفکر شاعرانه است .برای هایردگر ،بررنالف زیبرایي

ميداند .از نظر او عقالنيت ابرزاری و سوبژکتيویسرم،

شناسي مدرن ،شعر جایگراه وجرود شناسرانه دارد نره

جهان روحاني رابه صرف عقالنيت یا تحليل های بري

لذت زیبایي شناسي .شعر تکلرم چنردوجهي و غنرای

قيدوبندعقالني تقليل مريدهرد .ایرن درحاليسرت کره

تفکر است .برای اوتفکر و شاعری دو حالت زبان اند

جهان روحاني اصيل وحقيقي ،امری سطحي وظاهری

که نزدیک به هم و در عين حال متمایز از یکدیگرنرد.

نيست ،بلکه قدرتي است که با پرسرش نسربتي وايرق

شعر باعث مري شرود کره دمري از چرارچوب هرای

دارد .از نظر هایدگر علم ميباید جهت دار و هدفمنرد

عملگرایي یعني عقالنيت تکنولوژیک نرارج شرود و

باشد و ذات دانش بدون دانش یافتن نسبت بره مرردم

انسرران از دم دسررتي بررودن زاد گررردد (منرروچهری،

وسرنوشت کشورحاصل نميشود .هایدگر دانشجویان

 .)34:2934هایدگر در امتداد ارتباط ميان شعر و بودن

رادعروت بره جسرارت و فراتربرردن مرزهرای دانررش

به مقوله سکونت شاعرانه مي رسد .به تعبير وی دمي

مرريکنررد ،چرررا کرره از نظررر او سررالاالتي چررون علررم

با شاعرانه زیستن در وقوع حقيقرت کره همران تعلرق

چيسررت؟ذات ن کرردام اسررت؟غایت ن چيسررت؟و

اصيل دمي و بودن بره یکردیگر یعنري تعلرق متقابرل

سالاالتي از قبيل نسبت علم با ملت وسياست و الزمره

است ،مشارکت ميکند و به نظر او این تعلرق متقابرل

تحقررق سياسررت برره معنررای فرونسيسرري ن اسررت

در چهارگانه سمان ،زمين ،فاني و جاودان تحقق پيدا

(داورپناه .)33:2936 ،هایدگر در نوامبر " 2399پيشوا"

مرري کنررد (منرروچهری .)33:2934 ،کمررک مهمرري کرره

را اکنون و ینده لمان مينواند و مراد و منظرور او از

اندیشه هایدگر در قلمررو سياسرت نظرری مريتوانرد

مطرررح نمررودن واژه" پيشرروا"همانررا جهررت منرردی و

داشته باشد این است که جردایي پراکسريس ازتئروری

هدفداری دانشگاه است ولي بره هرحرال ایرن سرنن

که با ظهور سوبژکتيویسرم ر داده اسرت بره چرالش

هایدگر تش تهيره مناسربي بررای تبليرف فاشيسرم بره

گرفته ميشودوانسان باجهان پيراموني نویش ارتبراط

حساب مد و همين امر مرالدی بره ایرن شردکه او در

وايقي پيدا ميکند .تفکر هایدگر درست نقطره مقابرل

دوره دوم تفکر نویش بره مفراهيمي چرون انتظرار و

نيچرره اسررت ،چرررا کرره در تفکررر نيچرره هسررتي تمررام

صبرکردن برای شنيدن فرانوان وجرود تمایرل نشران

هستندگان به اراده به قدرت و در یک کرالم اراده بره

دهررد و ایررن سررنن را بررر زبرران ورد کرره «در مررورد

اراده تبدیل ميشود و این یعنري دورشردن و نزدیرک

چيزهررای بررزر

بایررد حترري المقرردور مرردت زیررادی

شدن ابدی نيروها برای صرف افرزایش اقتردار و ایرن

سکوت کرد» (هایدگر .)53:2930 ،هایدگرگرچه نرزد

در واقع عاليترین مرتبه سوبژکتيویته در اندیشه نيچره

بسرياری از متفکررران فيلسرروف طرفرردار لمرران نررازی
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شنانته ميشود ،اما او در  14مي2399با نطابرهای برا

نودميرود .چراکه هرزماني با عهدی قروام مريیابرد.

عنرروان «احرازواقعيررت وجررود» بررا سياسرري شرردن

عهرردغالب و قرراهر روزگررار مررا مدرنيترره اسررت و مررا

دانشگاهها منالفت کرد و همين امر مالیرد ایرن نکتره

بایداین عهدرابشکنيم ترا بره عهدقردیم نرودفکرکنيم

مهم است که او نگاه فلسفي به مسائل جامعه داشت و

وببينيم با عهدگذشته چه نسبتي داریم .فيلسروف بایرد

با سياست زدگي و دلمشيوليهرای سياسري روزمرره

زمان و عهدنود را بجوید و در ن ت مل کنرد و البتره

منررالف بررود (داورپنرراه .)266:2936 ،ایررن فيلسرروف

زمرران را درحرروادق ووقررایع وسررنن هررا وکارهررای

لماني نشان ميدهد که عقالنيرت تکنولوژیرک وقتري

مردمان ودرسياست ميباید شنانت وایرن بره معنرای

جهان رابه صرورت ذنيرره انررژی مريبينرد ،فاجعره

سياست زدگي نيسرت(داوری .)256:2933 ،فيلسروف

زیست محيطي در جهان به وجود مري یرد و بشرر برا

حقيقي نگران ینده است و ایرن ینرده جرویي ورای

دست نودزمين رانابودميکند ،اوبراین باوراسرت کره

نوشبيني و بدبيني است و نباید با ایدئولوژی اشرتباه

بمررب اتررم ،ازنودبيگررانگي انسرران وسيسررتم هررای

شود .فلسفه ،زبان زمان وتاریخ است و مراد از زمران،

توتاليترونودکامه سياسي ،همگري ازهمرين عقالنيرت

زمان تقویم نجومي و روز و ماه و سال و قرن نيست.

تکنولوژیک برناسته اند .دیدگاه هایدگرورای اصالت

زمان سال وماه به نحوی فرع وسایه زمان باقي اسرت.

سوژه یا ابژه ميباشدواساس ن برنوع دوستي وارتباط

فيلسوفاني چون هایدگر سننگویان زمران براقيانرد و

متقابل انسرانها مريباشردوازاین رهگرذرميتروان ایرن

سنن که ميگویند ،جوهر مانردگاری دارد و بره ایرن

سنن رابه ميان وردکه هایدگردرصددهم ميزی افقها

جهت پایدارميماند (داوری.)252:2933 ،

ودرهررم ریررزی نظمرري اسررت کرره کرره هویررت دمرري
رادرتقابل باغيرتعریف ميکند(نالقي .)31:2939 ،این

متن بندی اندیشه فردیدد و نسد آ آن بدا اندیشده

فيلسوف لمراني برراین نظرت کيردميورزدکره تراریخ

هایدگر

فلسرفه ،ترراریخ ظهوربشریسررت کره عقررل رااز سررمان

مهمترین چهرهای که فلسرفه لمران بره نصرو

ربوده وبره تردریج نررااز ن نرود سرانته و نرابررای

ترراریخ گرایرري و ایررده هررای مربرروط برره اصررالتمندی

تصرف چيزها وتحقق قدرت نودبره کراربرده اسرت

هایدگری را به ایران معرفي کرد ،فردید بود .فردید که

ومرادازپایان فلسفه این است که این راه اکنرون پایران

در لمان و فرانسه تحصيل کرده بود ،از دهه  2996به

یافته ونه فقد کارفلسرفه بلکره کرار دمي پدیرد مرده

بعد چهره اصلي صاحبنظر در فلسفه هایدگر در ایرران

درتاریخ 1566ساله پایران یافتره اسرت .نچره اکنرون

شد .او در دهره  2976بره سرمت مردرس فلسرفه در

پيداسررت ایررن اسررت کرره فلسررفه دیگرررهيچ داعيررهای

دانشگاه تهران رسيد و در سلسله جلسراتي تقابرل دو

نداردوبه انزوای دانشگاه پناه برده است وچه بسرا کره

گانه شرق -غرب را بر اساس مفهروم تراریني برودن

فلسفه هم درنردمت پرحرفري ویراوه گرویي جهران

گوهر حقيقت در اندیشه هایدگر باز تفسير کررد .ایرن

سایبردر ید .فيلسوف به معنرای حقيقري کلمره کسري

تقابل دوگانه ،نود نوعي پيکربندی فضایي و فرهنگي

هست که ازظاهربه باطن ميرود و بره جرای راسرتن

بود که در گفتمان های سياسري مردرن حرول مسر له

مسائل سياسي به فلسفه ،درپي درک وشرنانت زمانره
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استعمار غررب شرکل گرفتره برود .در براز پردانرت

تاریني باشند ،چرا که ودایع تاریني غرب به عبارت

هایدگر از تقابل دوگانه شرق غرب ،شررق براز نمرای

دیگر فرهنگ غرب از قرن هجدهم به سنن تاریني و

گوهرکتررب مقرردس و الهررام سررماني اسررت کرره زیررر

به تعبير دیگری به تمدن تبدیل شده اسرت" (فردیرد،

رداهای متوالي غرب و در نهایت انسان مداری کالمي

 .)56:2947این اندیشمند ایراني با قررار دادن فرهنرگ

دوران مدرن پوشيده شده است (ميرر سپاسري:2930 ،

محلي در مقابل تمردن جهراني ،یراد ور نگررش ضرد

 .)240در چنين سانتماني از شرق و غررب بره مثابره

مدرنيست هایدگر است که ریشه اصلي بري نانمراني

حامالن گوهرهای متضاد ،شررق لنگرگراه مشرروعيت

بشر امروز را در یونران مريبينرد .از نظرر فردیرد کره

هستي شناسانه حقيقت است و ميتواند برر نيهيليسرم

وامدار هایدگر است در یونان برای اولرين برار تفکرر

فن ورانره غرر ب غالرب شرود و هسرتي شناسري را

صررورت شررهودی نررود را از دسررت مرريدهررد و برره

جررایگزین معرفررت شناسرري نمایررد (همرران.)243 :

صورت فلسرفه در مري یرد .بنرابراین مشرکل از نظرر

هایدگرنيزکرره فردیررد بررا او همسررنن اسررت در پرتررو

فردید ،علم یا فن وری صررفاً غربري نيسرت ،غررب

دغدغه ای که نسربت برا روح یگانره لمراني داشرت،

گونهای نگاه به هسرتي و اندیشريدن اسرت کره بررای

مفهوم گوهر پنهان مانرده تراریخ را همچرون مردعای

اولين بار در فلسفه یونان در هي ت تمایل بره تسرنير

ناپيدای حقيقت پيش کشيد .هایدگر در بستر بي روح

نظری عالم و شنانت مستقالنه عقلي ظاهر مريشرود.

جهان گرایي ليبرالي و کمونيستي ،فن وری جهاني و

از نظر فردید و هم مسلکان او وقتري تفکرر بصرورت

جهان وطن گرایي همساز ،به جسرتجوی روح یگانره

فلسفه ظهور کرد نطفه علرم تکنولوژیرک را در نرود

لمرراني بر مررده بررود .از دیرردگاه او ،سررامان کنرروني

داشت یعني از همان غاز باید در راهي قرار گيرد کره

حقيقت ،نوعي نيهيليسم عين گرایانه بود که به قيمرت

دقررت منطقرري و صررورت علمرري پيرردا کنررد (داوری،

کنار گذاشتن هستي ،هستندگان را مرورد توجره قررار

 .)267 :2909گفتمان فردیدیسم تعارض ميان هویرت

ميداد .از نظر هایدگر ،پرسرش اصرلي همانرا معنرای

ایراني یا اسالم با تجدد را تعارض بنياني کلي و چاره

هستي است .اما در تاریخ فلسفه ،موجود جای وجرود

ناپذیر ميداند ،نه اینکه نهرا رامحردود بره بعضري از

را گرفته و تفکر به معنرای اندیشريدن بره هسرتي بره

ابعاد و اجزا کند .در اینجا سنن از ایرن مسر له یرا ن

فراموشي سپرده شده اسرت (منروچهری.)13 ،2934 ،

مس له نيست اینجا دیگر نظر به مسرائل نيسرت ،بلکره

تقریباً در راستای همين ند فکری ،فردید نيز بر ایرن

سنن در کليت و تماميت تاریخ غربي اسرت (همران:

عقيده بود که حوالرت تراریني جهران امرروز همرين

 .)96بنابراین از نظر فردید ایرن سراده انگراری و برد

حوالت تاریني غررب اسرت .او ایرن نظرر را مطررح

فهمي است که بنواهيم حساب علم و تکنيک و ادب

ميکند کره" عصرر حاضرر در سراسرر جهران بردون

را از قهر و سياست استکباری و فساد و فحشاه غرب

استثناه عصر سنن تمدن است نه عصر ودایع فرهنگي.

جدا کنيم .چون غرب حقيقت نوب و بد ندارد ،بلکه

از نظر فردید ،ممالک اسالمي و بطور کلي همه اقروام

یررک کليررت واحررد اسررت (کچویرران )125 :2934 ،از

شرقي ،بال استثنا در مرحلهای از تاریخ قرار دارند کره

دریچه گفتمان فریدیسم ،تعرارض اصرلي و ریشرهای

نمريتواننرد ماننررد تراریخ اقروام غربرري واجرد ودایررع

ميان هویت شرقي و غربي ناشي از جمع ناپذیر برودن
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انسان شناسي های نان است .بره ایرن معنرا غررب را

مضرراعف معرفرري مرريکنررد .منظررور وی از غربزدگرري

نباید با عقالنيت و علم یا زادی مشرنص و تعریرف

مضاعف نيست انگاری هر چيز به جز نفس نود بنياد

کرد .اینها گر چه در تشنيص غرب مدنليت دارنرد،

بشر است .مقدمه غربزدگي مضاعف ،نيسرت انگراری

اما اساس و ریشه نيستند .غرب بيش از و پيش از هرر

وجود است .فردید اعتقاد دارد که غربزدگي از کمر به

چيزی با اومانيسم یا انسان محوری مشرنص شرده و

دنيا مده و نطفه ن در متافيزیک ارسرطو بسرته شرده

جوهر گرفته اسرت (داوری .)25 :2949 ،معنرایي کره

است .اما این فرزند نرانلف ،وليرده همران فلسرفهای

فردید و حاميان پروژه فکری او از غربزدگري مسرتفاد

است که ذاتاً یونراني اسرت .البتره در دوره قردیم نيرز

ميکنند معنایي فلسرفي_ هسرتي شرنانتي اسرت نره

نفسانيت حضور داشت ،اما نفسانيتي محجوب بود که

جامعره شرنانتي .از نظرر فردیرد غربزدگري از لحرراظ

توجهش به موجود و غفلت از وجود بود ،اما در دوره

فلسفه تاریخ مطرح است .او در این باره مينویسرد":

مدرنيته با ظهور دکارت بشر حجاب را ميدرد و نود

غربزدگي یعني پذیرش قهری تمدن و فرهنرگ غررب

جای زئوس مرينشريند .گویرا انسران طراغوتي نرود

و پيروی بي چون و چرا کردن از ن بردون رشرد بره

طرراغوت شررده اسررت ونرره در ظلمررت کرره ظلمررت

مرحله نود گاهي که غربيان بره هرر صرورت بردان

ازاوسرچشررمه مرريگيرررد .از نظررر فردیررد در عصررر

رسيدند .پيداست رنسانس که ماغربزدگيش ناميدیم برا

غربزدگي مضاعف چنرين نيسرت کره اول نردا بعرد

مقتضيات قهری تاریخ چون استعمار و لروازم ن نيرز

انسان باشد ،بلکه معکوس گشته اسرت و دکرارت بره

همررزاد و همررراه ب روده اسررت" (فردیررد.)931:2973 ،

عنوان سرسلسله اومانيسرم و سوبژکتيویسرم رسرماً و

فردید بر نالف ل احمد از زاویهای فلسفي غررب را

علنرراً بررا طرررح جملرره"مررن مررياندیشررم پررس

مورد بررسي و واکاوی نویش قرار ميدهرد وباالهرام

هستم"حاکميت بي چون وچررای انسران درپرارادایم

از هایدگر از فراموشي وجرود و حاکميرت عقالنيرت

مدرن را اعالم ميکنرد (دیبراج .)143 :2939 ،فردیرد،

تکنولوژیک در پهنه گيتري شرکوه مريکنرد و از ایرن

رستگاری حقيقي دمي را بره معنرای زادی از زادی

رهگذر و با رویکرد هویت اندیشانه ،شرق را در برابر

ميدانرد .از نظرر او ،زادی مرد نظرغربيران ،زادی از

غرب مطرح ميکند .او فلسفه و انسان یوناني را مظهر

نفس مطمئنه و بندگي نفس امراره اسرت .ایرن متفکرر

طاغوت ميداند و این ایده را مطررح مريکنرد کره برا

غرب ستيز ،زادیای را که فيلسوفاني چرون کانرت و

پيدایش فلسفه یوناني ماه واقعيرت طلروع و نورشريد

دکارت مبلف و مبشر ن هستند زادی از تمرام مظراهر

حقيقت غروب کرده و از ن پس ،شرق که لب لبراب

اسررماه الهرري و برره سررلطه کشرريدن ا مرريدانررد.

کتب سماني است ،زیر پرده های انتفاه غررب قررار

زادینواهي هگلي ،زادی از همه چيز و مطلق کرردن

گرفته است .اوبر این نظر ت کيد ميورزد که افالطرون

فرعررون نفررس امرراره اسررت (همرران .)03 :او همچررو

و ارسرطو رویکرردی سوبژکتيویسررتي دارنرد و مظهررر

مرادنویش هایدگر ،عقل جدید را نوعي و هرم مري-

طاغوت هستند (نسروپناه.)206 :2933 ،

داند و در ادامه حمالت لفظري نرویش عليره غررب،

این متفکر ایراني دوران  1566ساله شاهنشراهي را

عقل حاکم بر تمدن غرب را عقل جزئي ميدانرد کره

دوره طرراغوت زدگرري و صدسررال انيررر را غربزدگرري

همررين عقررل نقرراد نررود بنيرراد ،مظهررر نيهيليسررم و

تجزیه و تحليل گفتمان هایدگری سيد احمد فردید 09 /

اضمحالل تمدن و فلسفه غرب است .فردیرد موضرع

ميشوند و با انقطراع تجلري وجرودی ،بره کرتم عردم

سر سنتانهای عليه ليبراليزم و اعالميه جهراني حقروق

بازميگردند و وجودشان مجازی مريشرود (معرارف،

بشر ميگيرد چرا که از نظر او اعالميه جهراني حقروق

 .)902:2936پس متافيزیک غرب نره تنهرا از حقيقرت

بشر فاقد ویژگري هرای انسراني اسرت و دموکراسري

وجود ،بلکه ازحقيقرت حقيقرت غفلرت کررده اسرت.

ليبرال هم در واقرع دیکتراتوری همره اسرت و علروم

حقيقت شيهتجلي حق در ن است .به عبارت دیگرر

انساني حاکم بر غرب هرم مظهرر طراغوت و اباطيرل

حقيقت نه مطابقت ذهن با نارج اسرت نچنران کره

نفررس امرراره اسررت (فردیررد .)13 :2932 ،اهميررت

ارسطویيان بر این باورند و نه مطابقت نرارج براذهن

هایرردگر لماني ازنگرراه فردیررد درایررن اسررت کرره وی

است نگونه که کانرت مرياندیشريد ،بلکره حقيقرت

ننستين فيلسوفي ست که بره ایرن مطلرب پري بررده

تجلرري و نامسررتوری غيررب هویررت وجررود و کشررف

اسررت کرره سراسرررتاریخ متافيزیررک همررراه باغفلررت

حجرراب هویررت غي رب اس رت ،نرره یررک امرشررنانت

ازوجودبرروده اسررت (معررارف .)791:2936 ،از نظررر

شناسررانه .حقيقررت تجلرري حررق اسررت (مررددپور،

فردید ،هایدگر از حقيقت وکنه وجرود پرسرش کررد.

 .)257:2941این سنن شانه به شانه دیردگاه هایردگر

این دوپرسش به هم متصرلند .متافيزیرک وقتري غراز

در مورد حقيقت مريزنرد .هایردگر بره تلقري یونراني

ميشودکه وجود فراموش ميشرود .برا طررح پرسرش

درباب حقيقرت متوسرل مريشرود .در نظرر یونانيران،

ازحقيقت وجود ،پایان تاریخ متافيزیک نزدیرک شرده

حقيقت ناپوشريدگي اسرت .ناپوشريدگي همران لثيرا

است .درمتافيزیک وجودرابدیهي تلقي کرده انرد ،امرا

است .حرف نفي اسرت ولثيرا بره معنرای حجراب و

هایدگروپيش ازاوعرفای اسالمي ،بداهت وجودرامورد

پوشش بنابراین لثيا به معنای نفي کردن اار لثياست

پرسش قرارداده اند .با اینکه وجودعين ظهوروپيردایي

یعني نفي کرردن اارنسريان وبره بيران هایردگر یعنري

است اما برای همه بردیهي و شکارنيسرت مانندنورکه

ناپوشرريدگي و نامسررتوری .بررر اسرراس ایررن دیرردگاه

درعررين ظهررور ،حقيقررتش برردیهي نيسررت (معررارف،

حقيقررت وقترري ظهررورميکندکرره وجودموجررودات

 .)799:2936دوره جدیرردتاریخ غرررب دوره اصررالت

ازمستوری و پوشيدگي به درشود و ناپوشيده ومستور

نفس است و فردید در این نام از حدیث نبوب "لکل

گردد .به بيان دیگر یونرانيهرا لثيرا رازمراني بره کرار

شيه نفس ونفس النفس الهواه" الهام ميگيرد .ازنگراه

ميبرند که پرده کنار رود و چهره حقيقي نچه هسرت

فردیررد ،شررنانت ماهيررت اشرريا برردون شررنانت

شکار شود (رینتهگرران .)33:2936 ،هایردگر معتقرد

وجودممکن نيست و چرون فالسرفه از وجرود غافرل

است که وجود در عين ظهوری که دارد نفراهم دارد

شدهاند ،به درک ماهيات نيز نرسيده اند .تنها عرفرا در

چرا که این هستي است که ظهور ميکند و هسرتهرا

ماهيت نودماهيت ت مل کردهاند .از نظر نان ،حقيقت

یعني اشرياه و موجرودات از جملره ب ،براد ،نراک،

ماهيت مظهریت اسماهالهي است ،این بردان معناسرت

تش ،زمين سمان و . . .را پدید مي ورد و نرودش

که تجلي وجرود حرق در ماهيرات اسرت کره نهرا را

در پس حجاب منفي ميشرود (نهراني ازهمره عرالم

موجود ميکند (دیباج .)791:2939 ،به زباني سرادهترر

ازبس که پيدایي) .بنابراین این نفا همران ظهوراسرت

ماهيات با تجلي ومعيت قيومي حق موجود و متحقرق

و ظهور و نفا دو موضوع مجزا از هرم نيسرتند ،پرس
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ذات هسررتي همرران پوشرريده داری اسررت و از طریررق

در فردا هنوز مينواهد روح مدرنيتره را بره تماميرت

پوشيدگيهاست که ميتوان به هستي اصيل یا وجرود

برساند .دعوت فردید به بازبيني پریروز و نظر به پرس

رسرريد (رینتررهگررران .)33:2936 ،تقسرريم ترراریخ برره

فردا عامل گذشت از متافيزیرک اسرت و موجرب دل

پریروز ،دیروز ،امروز ،فردا و پس فردا از دیگر اصول

گاهي و رجوع به حقيقت مريشرود و در ایرن منظرر

فکری فردید به شمار مي یرد .از نظرر فردیرد امرروز،

است که انسان با حضور و حکومت اسرمایالهري در

دوره حاکميت بشر به معنای حاکميرت نفسرانيت برر

مناسبات عالم و دم شنا ميگردد .فردید با ایرن نگراه

تاریخ که از رنسانس شروع ميشود و مريتروان ن را

ندای غربي را زئوس وطاغوت ميبينرد کره تفراوت

ليبراليسررم فلسررفي دانسررت و همررين موضرروع ،زادی

ماهوی با ا داردومتوجه است کره هرگرزا بررروح

مطلق نواهش انسان را در پيدارد و بر همين اسراس

غرب حاکم نيست .غرب گرفتار سوبژکتيویته اسرت و

هريچ چيرز انسرران را جرز نررواهش دیگرران محرردود

لذا نميتوانرد برا حقيقرت روبررو شرود (طراهر زاده،

نميکند و این روح دوران جدید است کره فردیرد ن

 .)261 :2933این متفکرایرانري برا انرذ دو اصرطالح

را نود بنياد مينامد .در این وضعيت انسان بره مثابره

کليدی ارسرطویي برر ایرن نظرر اسرت کره هرر دوره

نواسته و نواهش محض حضور دارد و این موضوع

تاریني صورتي دارد و مادهای .صورت تراریني هرر

در اندیشه شو پنهاور نيز به عنوان (بشر براوری) و یرا

دوره کررل واحرردی اسررت شررامل مناسرربات و شررالون

بشر مداری مطرح است (طاهر زاده.)262 :2933 ،

فرهنگي ،سياسي ،اقتصادی واجتماعي و ماده هر دوره

فردید از دیروز به بنياد انگاری و یا بنيراد اندیشري

صورت نوعي پيشين است که با غلبه صورت جدیرد،

یاد ميکند و ن را دوراني ميداند که با ن متافيزیرک

صررورت بررودن نررود را از دسررت داده اسررت و طرري

غاز شد .در واقرع از ایرن دوره بره دوره غراز تفکرر

مراحل نسخ و فسخ و مسخ تاریني جای نود را بره

یوناني یاد ميشود که بشر در دام مفراهيم مريافترد و

صورت نوعي جدید داده اسرت .وی صرورت نروعي

فلسفه پدید مي یرد .از نظرر فردیرد پریرروز ،دورهای

پيشرررين را"موقرررف تررراریني"وصرررورت نررروعي

است که بشر با حقيقت سرو کار دارد و در یک رابطه

جدیدرا"ميقات تاریني"مينامرد .صرور نروعي همره

وجودی با عالم به سر ميبرد .پس فردا دورهای اسرت

ادوار تاریني مواقف تاریني دوره امت واحده پایران

که بشر بار دیگر با حقایق مواجه مريشرود کره شراید

تاریخ است که جامع همه کماالت دوره هرای پيشرين

بتوان ن را متعلق به حضرت بقي ا اعظرم دانسرت،

است .امت واحده یرا تراریخ پریروزموقرف المواقرف

)

ومادةالموادهمرره دوره هررا ،وامررت واحررده نرالزمرران

است .بر همين مبنا فردید ندای پریروز و پرس فرردا

صررورة الصررور و ميقررات المواقيررت اسررت (معررارف،

را مد نظر دارد و از این رهگذر او گامي به پریروز که

 .)724:2936امت واحده غرازین و فرجرامين همران

دوران حيات دیني است بر ميدارد تا جهشي به سوی

شرق تاریني حکمرت انسري اسرت .مرراد از شررق،

پس فردا داشته باشد (معرارف .)759-757 :2936 ،از

شرق جيرافيایي نيست .وحي و نبوت به شرق تعلرق

نظر فردید ،فردا ادامه تاریخ ظلماني امرروز اسرت کره

دارد .حوالرت تراریني امروزحوالرت تراریني غرررب

بشر نتوانسته به نود گاهي و دل گاهي برسد .بشرر

است وحوالت تاریني شرق در نفاسرت .فردیرد در

همان طور کره پریرروز دوره حضررت محمرد (

تجزیه و تحليل گفتمان هایدگری سيد احمد فردید 05 /

مريگویرد" :صرورت نروعي شررق بره

بنياد موجود به عنوان موجرود برترر ،مفهروم متفراوتي

معنای تاریني ن ،که همان امت واحده است ،چيزی

شنانته شده است .از نجا که انسان همواره در جهران

نيست ،جز مهروداد ،و صورت نوعي غرب به معنرای

بودن است هرتفسيرکه درمتافيزیک ازجهان مريشرود

تاریني ن ،کبریا طلبي وسلطه گریست که این کبریرا

مقوم اگزیستانس دازاین است .به تعبير هایدگر دازاین

طلبي وسلطه گرری همرواره برا نيسرت انگراری حرق

به منزله اگزیستانس همواره روبه بيرون ميایستد ،امرا

وحقيقت مالزمت دارد"(معارف .)717:2936 ،فردیرد

هستي در برابر او نيسرت همچرون ابرژه ،بلکره او در

در جای دیگری دراین باب سنناني برزبان ميرانرد و

سرراحت هسررتي ایسررتاده اسررت .پررس دازایررن ذاترري

ميگوید« :صرورت نروعي در هرر دوره تراریخ ،مراده

تارینمند است بنابراین هنگاميکه با بررون ایسرتایي

تاریني دورهای است که پس از ن مي یرد ،یعنري ن

در حال شکار سازی هستي اسرت ،چرون تارینمنرد

صورت نوعي که مظهر اسرمي برود کره حکومرت ن

است ،این شکارسازی نيز تاریني مريشرود (قرائمي

پایان پذیرفته است و در حکم مادهای بررای صرورت

نيا .)39:2936 ،پرس تراریخ متافيزیرک همران تراریخ

نوعي جدید که حکومت ن غراز گشرته اسرت ،کرل

هستي است ،ولي نه بره صرورت یرک تراریخ نطري

وحداني مناسبات سياسري و اقتصرادی و فرهنگري در

اابت ،بلکه در اینجا با تاریخ ادواری هستي روبرویيم.

هر دوره ،امر واحدی است که صورت نوعي ن دوره

حال پرسش این اسرت کره اگرهرر برار شکارسرازی

ترراریني برره شررمارميرود و تمررام شررالون سياسرري و

انسان تيييرکرده (وجه اپيستميک) ،هسرتي نيرز هربرار

اقتصادی و فرهنگي ن دوره ،وجهي از وجوه و ش ني

تعيني تازه یافته است (وجه نتولوژیک) پس وحردتي

از شالون ن صورت نوعي محسوب ميگردد .اسمائي

که بتواند به ایرن کثررات انسرجام بنشرد کجاسرت؟

که مستورند اسمشان را ميگذارم ماده .ن اسرمي کره

هایدگر پاسخ ميدهد نفس همين تحول متافيزیرک در

غالب بر همه است ميگویم صورت .برر ایرن اسراس

تاریخ عامل وحردتبنش بره شرمار مري یرد .دازایرن

صورت نوعي در هر دوره تاریني ،نسبتي اسرت کره

شکارگر برون ایستا ،کل موجودات به طور في نفسره

انسان با حق و از نجا با نلرق دارد" (فردیرد:2932 ،

راحفظ ميکندوبه این واسطه بره تراریخ بنيادوجهرت

 .)724-723بنابراین نچه واضرح و مبررهن اسرت ن

ميدهد (قائمينيا .)37:2936 ،فردید نيز بابومي کرردن

است که پریروز ،صورتي است که جرای نرود را بره

اندیشه هایدگر و تقسريم تراریخ بره پریرروز ،دیرروز،

صورتي جدید یعني دیروز ميدهرد و نرود مراده ن

امروز ،فردا و پس فردا ،پریروز و پس فرردا را تجلري

صورت جدید یعني دیروز قرار ميگيرد و ایرن رونرد

تحقق وجود ميداند و بر این باور است کره گرر چره

تررا مرحلرره ترراریني پررس فررردا ادامرره پيرردا مرريکنررد.

دیروز ،امروزو فردا مظهرر طراغوت و نفرس امراره و

هایدگرکه نظرات اومتناظربا اندیشه هایدگراسرت ایرن

سوبژکتيویسررم هسررتند ،امررا دمرري موجررودی برررون

نظررامطرح ميکند که اشتباه متافيزیک ایرن بروده کره

ایستاست که ميتواند فرارود وازمحدودههای تراریني

متوجه نبوده است ظهور دیناميرک وپویرای وجرود را

نویش فراتر رفته و در امکانات و افرقهرای تراریني

نميتوان به یک هستنده ایستا تبدیل کرد .زیررا اگربره

دیگری ابراز وجود نماید .هایدگر علت اساسي غفلت

تاریخ متافيزیک توجه کنيم نواهيم دیرد کره هرر برار

از وجود را ریشه در سيطره تفکرحسابگر ميداند کره

این نصو
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بر اساس این تفکر کيفيات به کميات تبدیل ميشروند

پدیدار شناسانه اسرت در حرالي کره رویکررد فردیرد،

و این تفکر در عبارت ماکس پالنک ،فيزیکدان لماني

رویکردی عرفاني به وجود است .در عرفران اسرالمي

به نوبي شکار ميشودکه ميگوید":بررای ماتنهرا ن

که فردید و امدار ن است و جه انالقي ،وجهري پرر

چيزی وجود داردکه قابل محاسبه است"در این فرایند

رنگ ميباشد و لي تفکر پدیدار شناسانه هایدگر فاقرد

سوژه با تفسير تکنولوژیک از جهان مضمحل گردیرده

ن وجه انالقي و ساحت قدسي است که فردید مبلف

است و اگر انسران در مقرام دازایرن (هسرتي حاضرر)

و مبشررر ن اسررت (عبرردالکریمي .)13 :2930 ،مسر له

نتواند نسربتي برا هسرتي داشرته باشرد ،یرک حضرور

دیگر نکه رسيدن به وجود در اندیشه فردید که ملهم

تونالي و محکوم به نابودی است و هایردگر تنهرا راه

از رویکرد عرفاني است بيشتر بر این امراستوار اسرت

برون رفت ازاین نيست انگراری را در پرسشرگری از

که سالک (فرد اصريل) اسرت کره در پایران سرلوک_

امکانات ميفول مانده تفکر پيشا سقراطي ميدانرد ،ترا

یعني با دستيابي با نحوه بودن اصيل کامل_ ميتواند با

بدین سان نسبتي دوباره با هستي برقرارکند و این یراد

وجود في نفسه مواجهه داشرته باشرد .ایرن در حرالي

ورد یدگاه فردید است که در صدد احيای پریروز یرا

است که در تفکر هایدگر به نصو

در کتاب وجود

عصر طالیي تاریخ است که انسان درقرب وجود م وا

و زمان ،دمي و اجتناب ناپذیری مواجهه وی با وجود

داشررت (قررائمي نيررا .)237:2936 ،از نظررر فردیررد کرره

را در انسان متوسد الحال ،صرفنظر از جنبه انالقي و

همسررنن بررا هایرردگر اسررت تمررام همررت فلسررفه

بدون توجه به نحوه زیسرت انالقري مرورد پرژوهش

هایدگراین است که بره وجرودوا اصرالت بدهدوبره

قرار ميدهد (همان .)23 :نکتره دیگرری کره در براب

توحيرردذات وصررفات وافعررال اوپرري ببرررد .ازنظررراو،

تفاوت اندیشه هایدگر وفردیرد قابرل طررح اسرت ن

تفکرهایدگربازگشررررررت برررررره پریروزاسررررررت

است که فضای گفتماني فردید ،فضرایي تئولوژیرک و

وهایدگر غازگرتفکرانتظار ماده گرپس فرداست وزبان

ایدئولوژیک است .فردید از انقالب اسالمي دفاع مي-

هایدگرنسررررخ  1566سرررراله ترررراریخ متافيزیررررک

کند و این انقالب را در پيشبرد یا بهتر بگرویيم اعراده

غربيسررت(مددپور . .)799:2941 ،عليرررغم سررننان

تاریخ به سرمت امرت واحرده نرالزمران مريدانرد و

فردیرردمبني برهمسررنني اش بررا هایرردگرووجودنقاط

انقالب اسالمي را مقدمه و نقطه عزیمتي برای رسيدن

اشتراک فراوان ميان ایرن دو ،تفاوتهرای عمردهای نيرز

به پس فردا ميداند .او در مورد رهبر انقالب اسرالمي

ميان این دو اندیشمند وجود دارد که نمريتروان ایرن

ميگوید« :مزاجي که یت ا نمينري دارد ،قررب بره

تفاوتهررا را نادیررده گرفررت( .هاشررمي.)13 :2937 ،

فرایض است و درانقالب اسالمي ،فلسفه در نردمت

هایدگرگرچه نواستار بازگشت به دوره پيشا سقراطي

ایمان است ،ایماني که منش باور به غيب و گذشت از

و تفکر شهودی است اما نچه تحت عنوان شهود گررا

متافيزیک است» (فردیرد .)05 :2932 ،ایرن در حرالي

یي در اندیشه فردید و تفکر عرفاني جلوه گری مري-

اسررت کرره هایرردگرهرگز همچررو فردیررد کرره انقررالب

کند با شهودگرایي فيلسوفاني هچون هایدگربه شرکل

اسالمي را نقطه عزیمتي بررای ورود بره مرحلره پرس

کلي متفاوت است .ميتوان مس له را چنين صورتبندی

فررردا و ظهررور امررا م زمرران مرريدانررد ،بررا قطعيررت در

نمود که رویکرد هایدگر بره مسر له وجرود در اصرل

ینده اظهار نظر نميکنرد (اصريری:2933 ،

نصو

تجزیه و تحليل گفتمان هایدگری سيد احمد فردید 04 /

 .)271بنابراین از نظر هایدگر نچه برای انسران جنبره

قرار گرفته است (مرددپور .)5 :2941 ،از اینررو حتري

تعيين کننده دارد این است که نویشتن را ماده ظهور

غربزدگي این ملل حاشيهای با غربزدگري ملرل مردرن

و پيدایي تازه ای از وجود کند .در واقع طرح هایردگر

تفاوت دارد چرا که یکي غرب زدگي و دیگری سرایه

برای تفکر ینده عبارتست از رهانيردن انسران از قيرد

ن غربزدگي است فردید در این نصو

مريگویرد

کليه مقوالت و مفراهيم و معيارهرای مابعردالطبيعي از

"غربزدگي ما که مد ذیل غربزدگي غرب برود .دیگرر

طریررق بررازنواني مجرردد و تنریررب بنيررادین ترراریخ

دنيای غرب تمام شده و انقالب مشروطه ذیرل تراریخ

متافيزیک غرب و فراهم سانتن زمينهای مناسب برای

غرب است . . .این ذیل تاریخ غرب صردر تراریخ مرا

حصول تجربهای اصيل از وجرود و ظهرور ترازهای از

قرار ميگيرد" (فردید.)953 :2932 ،

هستي( عبدالکریمي.)4 :2934 ،

منظور و مراد فردید از این جمله که صردر تراریخ

فردید که متفکری غرب ستيز است .تقسيم بنردی

ما ذیل تاریخ غرب است این است که تاریخ غرب بره

مفهوم غربزدگي دارد .یکي تقسيم

پایان و ذیل نود رسيده است و تراریخ مرا ایرانيران و

بندی به مرکب و بسيد و دیگرری تقسريم بنردی بره

بطور کلي شرقيان ذیل این ذیرل غربري اسرت .یعنري

سلبي و ایجابي .غربزدگي مرکب یعني دمري غربرزده

اینکه ما در پایان تاریخ مدرنيته سهيم شده ایم .معنري

باشد و از غربزدگي نود بي نبرر باشرد .ایرن تعبيرر

دیگر ن سنن این است که ما در رسيدن به مدرنيتره

قاعدتاً به زیبایي بر مبنای جهل مرکرب سرانته شرده

دچار ت نير هستيم .گرر چره فردیرد سرنن از پایران

است .غربزده مرکب نسبت به غربزدگري نرود جهرل

تاریخ غرب به ميان مي ورد اما او همچنان مدرنيتره را

مرکب دارد .در مقابرل غربزدگري مرکرب ،غربزدگري

منش اار ميداند و حوالرت تراریني همره جهران نيرز

بسيد قرار دارد .غربزده بسيد کسي است که غربرزده

همين سهيم شدن در مدرنيته است و دیگر تراریخ هرا

است و به غربزدگي نود واقف است و نسبت بره ن

در قبال مدرنيته رنگ بانته اند و بره اصرول و مبراني

نود گاهي دارد .غربزدگي ایجابي هم کسي است که

مدرنيته دل سپرده اند(هاشمي .)217:2937 ،او بر ایرن

غربزده است و برر غربزدگري نرود اصررار دارد و در

نظر پای ميفشارد که گرر چره شررقيان مقلرد غررب

مقابل غربزدگي سلبي قرار دارد .غربزده سلبي اگر چه

هستند و تاریخ شرق در امتداد تاریخ غرب است .امرا

غربزده است ولي سودای گذار از غربزدگي را در سرر

ینده غرب یندهای فردایي است و نره پرس فردایري.

دارد و تمنای گذشت از نيست انگاری را در دل مري-

فردید برر ایرن براور اسرت کره نمريتروانيم سرودای

پرورد (فردید.)977-973 :2932 ،

بازگشت به گذشته بردون غررب و تجردد را در سرر

جالبي در نصو

فردید این نظر را مطرح مريکنرد کره وضرع ملرل

بپرورانيم ،اما ميتروانيم در ایرن تراریخ جدیرد بررون

حاشيه مدرنيته ،تماماًاز ملل مردرن جداسرت .از نظرر

شدی بسوی ینده بيابيم .او در ایرن براره مريگویرد:

این متفکر ،ملل حاشيه ای_ بنوانيد جهان سروم _در

«بشر جدید به جایي ميرسرد کره نرود را در مقابرل

دوران بي تاریني قرار گرفته انرد ،یعنري دورانري کره

نطر ميبيند و ن وقت به این تمدن نه ميگوید .امرا

تاریخ نهرا تعيرين کننردگي نرود را از دسرت داده و

این نه به نودی نود کافي نيست بلکه باید بتوانرد از

بدین ترتيب تاریخ نها ذیل تاریخ و فرهنرگ دیگرری

ورای حجاب هایي که شرق را نهان کرده اسرت نرور
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پنهان را ببيند یعني بدون اینکه بازگشت به گذشرته و

همين جهت اکنون دیگرر ترذکر نسربت بره گذشرته_

احساس غربت در مورد ن مطررح باشرد از ظلمرات

یعني یاد حضوری که یاد حصولي نسربت بره ن_ در

تاریخ غربزدگي بگذرد تا نور هدایت شرق افق ینرده

ميان نيست و فرا روی نود هم افقري نمريبينريم امرا

را روشن کنرد و گرنره بازگشرت بره عرادات و داب

وقتي این تذکر نباشرد ،پرسرش قبلري و حقيقري هرم

گذشته بي معناست» (فردید .)90 :2956 ،هایدگر نيرز

نميتوان کرد" (فردیرد .)99 :2956 ،برر مبنرای وجره

به این گفته هولدر لين اشاره ميکند که "همان جا که

دوم است که ميگوید":در مقابل مورفولوژی تراریني

نطر است ،جای نجات هم هست" .به عبارتي سراده

یررا رکئولرروژی و تعررابيری از ایرن قبيررل کرره علمررای

تر از طریق مستوریها و پوشيدگي هاسرت کره مري-

اجتماع و فالسفه تاریخ اصطالح کرده اند باید بگرویم

توان بره نامسرتوری یرا وجرود رسريد .هسرتي ترا بره

که من به اسم شناسي تاریني قائلم .اسرم شناسري را

شکارگي در نياید در مستوری اسرت لرذا سرت کره

نودم اصالح ميکنم ولري بایرد در نظرر داشرت کره

حقيقت همان نامستوری ) (alethiaاست( .منوچهری،

مساله تلقي اسرماه در تصروف نظرری اسرالم هسرت

.)40 :2934

چنانکه ابن عربي در فصو

الحکم هریرک از انبيراه

را مظهر اسمي از اسماه دانسته است" (فردیرد:2956 ،
اتیمولوژی(اسم شناسی) و جایگداه آن در منظومده
فکری احمد فردید

.)91
بنابراین اتيمولوژی در نظر فردید عالوه برر ریشره

اسم شناسي یا به عبارت تفضيلي تر اسرم شناسري

شناسي تاریني از و جه شنانت اسرماه ا و تجلري

تاریني برای فردید دو وجه دارد .یکي اسم شناسري(

اسماه ا هم اهميرت دارد ).(Gheissari, 1982:264

اتيمولوژی) به معنای شنانت ریشه اصلي کلمرات در

فلذا نباید تصور کرد دو وجه مذکور از اتيمولوژی برا

طول تاریخ و یرافتن پيونردهای ریشره شناسرانه نهرا.

یکدیگر بي ارتباطند .با دقت در اندیشه اسرم شناسري

دیگر اسم شناسي به معنای شنانت اسماه ا و اسرم

تاریني روشن ميشودکه بر مبنای ن ميتوان از امت

شناسي تاریني یعني شنانت ادوار تاریني بر مبنرای

واحده ای که در پریروز تاریخ بوده است سنن گفت.

تجلي اسماه ا  .بر مبنای وجه اول اسرت کره فردیرد

پذیرش چنين دوره تارینيای به ایرن اندیشره راهبرر

ميگوید ":گذشتن از غربزدگي مستلزم تعاطي کلمات

ميشودکه این امت واحده زبان واحدی هم داشته اند

است و گرنه ما که زبانمان ویران اسرت و نسربت بره

که ن زبان ریشه قدسي والهري داشرته اسرت و زبران

معني وحقيقت کالم واسم و مسمي و کلمات ،بعرد و

های فعلي صورت هرای شرفته از ن زبران اصرلي و

فاصله زیادی پيدا کرده ایم چطور ميتوانيم همه چيرز

حقيقي است و برای رسريدن بره ایرن زبران و نتيجتراً

و از جمله گذشته و تفکر گذشرته و شررق را مطررح

اندیشه پریروزی امت واحده ،باید بره ریشره کلمرات

کنيم .زبان برای من اصالت دارد و لرذا مريگرویم کره

توجه کرد واز پس شفتگي های موجرود ،ن زبران از

این زبان است که اقوام را از هم متمایز ميکند .وقتري

دست رفته را احيا کرد (هاشمي .) 233 :2937 ،بررای

زبان ویران شد تذکر گذشته هم از ميان مريرود و بره

فردیرردزبان اصررالت دارد .ازنظراوزبرران ازمنتصررات
انساني است وبااسم پيونددارد .اسم شناسي بره تعلريم

تجزیه و تحليل گفتمان هایدگری سيد احمد فردید 03 /

الهي اسماهبه دم برميگردد .زبان موجرب تمرایزاقوام

تطررور ترراریني نررود دچررار نرروعي اسررتحاله درونرري

است وبدون زبان ،تفکرگذشرته ممکرن نيسرت .ایرن

ميشود و کلمات با معاني جدیدی پيوند برقرار مري-

فيلسوف ایراني ملهم ازهایدگر ،برنسبت زبان ،تفکررو

کند کره از معنرای حقيقري نهرا بره دور اسرت .ایرن

ميگوید":مرن

استحاله هرای پري در پري نصرلت صروری دارنرد و

سعي دارم کلمات رابه معنای پریروزی ن به کراربرم.

درواقع نوعي تحریف از معنرای اوليره محسروب مري

فلسررفه مررن برره معنررایي اسررم شناسرري واتيمولرروژی

شوند .فردید معتقد است در هر نوشته و بياني باید به

اسرررررت"(دیبررررراج .)720:2939 ،ازنظرفردیدکررررره

معنای اصلي کلمات توجه داشت .اتيمولوژی هرم بره

وامدارحکمت انسي است زبان اصلي حادبشرردرابتدا

معنای شنانت اتيمون ) (Etymonاست و اتيمرون بره

دردوره پریروزملهم ازساحت ربوبي بودولي باورودبه

معنرري" معنرري حقيقرري واژه برروده" اسررت .امررروزه

دوره دیروزاین زبران دچارتشرعب مريشرود ومعراني

اتيمولوژی ،تاریخ یک واژه از قدیم ترین زمان کاربرد

بسرررياری ازالفررراظ نيزمسرررخ مررريشررروند .ازایرررن

ن تا زمان نوشتن تاریخ ن واژه هم از لحراظ لفرظ و

رهگذرجستجوی معاني اصلي ليات ورسيدن به زبران

هم از لحاظ معني است .در هرر زبران ،واژه هرایي در

برره سرران امررری قدسرري جایگرراه سررترگي دراندیشرره

زماني معين از رواج ميافتنرد ،اتيمولروژی ایرن گونره

فردیددپيرررردا مرررريکنررررد اودرایررررن نصررررو

واژه ها ،تاریخ نهاست از قدیم ترین زمان کاربرد نها

ميگوید":درسعي بره ليرت رفرتن ویرا یرافتن ریشره

تا زمران رواج ن واژه هرا (ابوالقاسرمي.)22 :2940 ،

کلمات ،ندا گاهي تاریني برای انسان پيدا ميشرود.

اتيمولوژی ارتباط وايقي با هرمنوتيک دارد .چرا که از

 . .امام زمان که بياید ،زبان هم عوض ميشود (دیباج،

منظر اتيمولوژی ،برای فهم دقيق یک لفرظ بایرد ن را

 .)45:2939هایررردگرنيزهمچون فردیررردزبان حررراکم

در معنای تاریني ن بررسي کنيم و نه معني متعرارف

برپارادایم مدرنيته را زباني ميداندکه با ميل به قردرت

ن .رسرريدن برره حقيقررت معنررایي یررک واژه مسررتلزم

عجين شده است واین زبان چيزها رابه نفا مريبررد،

بررسي تاریني واژه است و از ایرن منظربایرد پرا بره

چون همه چيزرا نگونه کره نرودميطلبرد مرينامرد.

حوزه هر منوتيک گذاشت .نود فردیرد هرم برر ایرن

سروری طلبي برچيزها ازدرست ناميدن نها ممانعرت

ارتباط صحه مي گذارد و مي گوید« :این علوم انساني

ميکند .هایدگربه دنبال احيای زباني اسرت کره رابطره

بالذات فرق دارد با علوم طبيعت ،منطق نها هم فررق

فرادستي باچيزها برقرارمريکنرد و وظيفره ایرن زبران

پيدا ميکند ،به جرای اینکره منطقشران را همران علروم

اصيل ،شکارکردن هستي وحفظ ن ،نگونه که هست

طبيعت بدانند یک منطق دیگری هم درست مي کننرد

است (منوچهری .)31:2934 ،فردید به این نظرر زبران

که به ن هرمنوتيک ميگویند .االن یکي از بيماریهایي

شناسانه ميرسد که همره زبرانهرا ریشرهای مشرترک

که در این مملکت هست این است که هرر چيرزی را

دارند به عنوان مثال او معتقد است که زبانهای سامي

مينواهيم ندانسته از روی علوم طبيعت برایش علت

و زبان های هندی و اروپایي ریشه مشترک دارند و و

پيدا کنيم .این پوزیتيویست زدگي اسرت .ایرن کشرتن

یافتن معنرای حقيقري واژه هرا در

انسان است به عقيده هرمنوتيسين ها ،اصالً انسان نمي

تاریخ های گوناگون است .زبان بنا به نظر فردیرد ،در

تواند جامعه را بفهمد .کلمه فهم کره مري گرویم فهرم

هستي ت کيد ميورزد ودراین نصو

ظيفه یک اتيمولو
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الفراظ اسررت "(فردیرد .)73-53 :2939 ،البترره ناگفترره

نالف اتيمولوژی مرورد واروق فردیرد ،دال هرا مري

نماند که هرمنوتيرک مرورد نظرر فردیرد ،هرمنوتيرک

توانند همزمان به چند مدلول یرا معنرا داللرت داشرته

روش شنانتي است نه فلسفي .در هر منوتيک فلسفي

باشند و بردین ترتيرب یرک مرتن ادبري نره محصرول

بر نالف هرمنوتيک روش شنانتي ،متن معنای نهایي

نالقيررت یررک نویسررنده کرره محصررول تفسرير ذهررن

نود را از دست مي دهرد و فردبرا دوری برودن فهرم

مناطب است ).(Lyotard, 1979:58

مواجه ميشود (موسروی .)277 ،2930 ،هرر منوتيرک

نکته مهم دیگری که در نصو

فلسفي دنبال حقيقت مرتن نيسرت و سرنن از مرر

دیردگاه فردیرد

در باب اتيمولوژی حائز و واجد اهميت است ،دیدگاه

ماللف به ميان مي ورد ) .(Dilthey, 1976:32این در

او در نصو

حالي است که از نظر فردیرد هرر دال واجرد مردلولي

ادوار تاریني است .در تفکرر هایردگر ،تراریخ نقرش

غایي است که با اسماه الهري مررتبد اسرت .بنرابراین

واهميت ناصري دارد و بشرر تارینمنرد اسرت و در

کلمات نصلتي وجودی مري یابنرد .در نتيجره روش

شراید تاریني مي زیرد و مري اندیشرد .هایردگر بره

فردید ،ن است که اوبه نوعي وحردت در نظرم عرالم

عنوان نماینده اعرالی تفکرر تراریني مرورد توجره و

قائل است و مت ار از حکمت انسي ابن عربي ،علم بره

عنایت فردید قرار مي گيرد .فردید از سرویي دیردگاه

حقيقت وجود را تنها از طریق حضور ميسر مي دانرد.

زمينه محور و تارینمند را ميپذیرد ،ولي او در عرين

بنابراین تاریخ را در عين کثررت دارای یرک وحردت

حال دلبسته نگرش عرفاني است نگرشي کره در ذات

کلي مي داند (هاشمي.)36 :2937 ،

نررود ورای ترراریخ اسررت چرررا کرره برره درک حقررایق

اسم شناسي تراریني یعنري علرم بره

روششناسي فردید که ملهم از اتيمولوژی است بر

جاودانه و مشترک بر اساس تجربره هرای عارفران در

نالف رویکرد پسامدرن هيچ گونره نسربيتي را بررای

زمان ها و مکانهرای منتلرف قائرل اسرت (هاشرمي،

معنای باطني یک لفظ متصور نيست ،بلکره بررای هرر

 .)35 :2937در عرفان نظری ابن عربي این تجربه هرا

یررک معنررای

و حقایق با تجليات حرق پيونرد مري نرورد و نروعي

متصلب در نظرر مري گيررد .در واقرع تيييرر معنرا در

اندیشه ادوار و اکوار را پدید مري ورد .ایرن تفکرر را

اتيمولوژی بصورت طولي قابل پذیرش اسرت نره بره

نباید با ایده تاریخ به مفهوم مدرن ن نلد کررد .ایرن

صورت عرضي .در تييير معنای طولي یرک لفرظ مري

ادوار وابسته به ظهور حق است و نره ترالش دميران.

تواند در برهه های تاریني متفاوت با معاني متفراوت

بحث علم االسماه تاریخ مورد واوق فردیرد در واقرع

ظاهر شود و هر یک از نها مکمل یکدیگر باشرند .در

برگرفته از دیدگاههای ابرن عربري اسرت .بره اعتقراد

این انتقال هيچ گونه نسبيتي مشاهده نمي شود .اما در

فردید هر دوره ای مظهر اسمي است وانسان در ميران

نسبيت معنرایي عرضري کره درهرمنوتيرک فلسرفي و

موجودات مظهر تمام اسماه الهري اسرت .لرذا انسران

اندیشه پسا مدرن مورد توجه قرار گرفته است نروعي

مظهریت تاریني دارد و تمدن غرب مظهر منسونيت

نسبيت همزمان برای الفاظ به مثابه دال ها وجود دارد

تاریخ است .اگر هایردگر ،تفکرر مترافزیکي افالطرون

(همان .)39:به عبارت دیگر در اندیشره پسرامدرن برر

وارسطو را پایان عالم شاعرانهای مري دانرد کره در ن

لفررظ در قالررب زمرراني ومکرراني نررا
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یونانيان با طبيعتي که عين بروزو ظهور بود سررو کرار

چيزی نيست جز سرلوکي تراریني بررای گذشرت از

داشررتند وحقيقررت را کشررف حجرراب مرري دیدنررد و

نيست انگاری وموقعيت نفساني و ظلم و جور مرالزم

گوششان نيوشای سنن لوگوس بود و لوگوس هنروز

با ن" (همان.)97 :

به لوژیک ارسطویي فروکاسته نشده بود ،فردیرد ایرن

این متفکر ایراني با انذ مفهوم حوالت تراریني از

نگرش هایدگری را با نگرشي که در ن عرالم تجلري

مارتين هایدگر و پيوند دادن ن با تجلي اسرماه ا در

اسماه ا است پيوند مي زند و دوره ما را هم حاصل

عرفان ابن عرفي وامگيری نودازاندیشه هایدگر را برا

تجلي اسم قهر ندا مي داند و به پيش و پرس از ایرن

اقتباسش ازقضا وقدرالهي وادوارعرفاني پيوند ميزنرد

دوره مي اندیشد (نسرو پناه .)204 :2933 ،فردید برر

و دراین نصو

ميگوید " :نچه هرر دوره تراریني

این نظر پای مي فشارد که بنابر مبنرای علرم االسرماه

را تعيين مي بنشد حوالت تاریني یرا حکرم اسرمي

تاریني ،در دوره پس فردا ،اسم اعظم مستتر ازاسرتتار

است که بر ن دوره حکومرت دارد" (معرارف :2936

نارج مي شود و به مرحله ظهور مي رسد .اسم اعظم

 .)723بنابراین ازنظر فردیرد هرر دوره تراریني ،دوره

مستتر کنه و باطن همه اسمای الهي به شمار مري یرد

غلبه اسمي نا

یا به عبارت دیگرر دوره حکومرت

و از جمله اسم جامع نيز وجهي از وجوه ن اسرت و

صورت نوعي نا

است .فردید برا نگراه بره ظهرور

در هر دوره ،مي توانرد هویرت ن دوره و

همه اسمای غيب و شهادت جلوات گوناگون ن اسم

اسم نا

محسوب مي گردند و به همين سبب مي توان ن اسم

افراد را شناسایي کند .او در این نصو

را مفتاح غيب دانست .این اسم مقرام جرامع الجمعري

"من از فلسفه تاریخ مي روم به ندا شناسي تراریني

است که در ن از همه اسمای متنالف چرون اسرمای

و مشاهده مي کنم هانری کربن یهودی و فراماسون و

رحمت و قهر ،ظهور و بطون ،رفع تنالف مري شرود

یهرودی زاده اسررت ،ایرن را بایررد در تراریخ دیررد کرره

وهمه نها در مقام اجمال بعد از تفصيل به وحردت و

یهودی چگونه مر

را فراموش کرده و مظهرر تراریخ

یگررانگي مرري رسررند (معررارف .)52 :2936 ،فردیررد

جدیررد اسررت" (دیبرراج .)102 :2939 ،نچرره از نظررر

مشنصه دمي را تارینمند بودن او مي داند و از ایرن

فردید مهم اسرت جزئيرات شنصريت هرانری کرربن

رهگذر تاریخ را به قلب اندیشه ای اسطوره ای عرفان

نيست تا تمایل او به شريخ اشرراق و یرا توجره او بره

مي برد و مي گوید" :در ادوار تاریخ گاهي حق غلبره

تشرريع ،حجرراب رویررت جایگرراه ترراریني او شررود.

داشته است و گاهي باطل و این سير تداوم دارد تا بره

گزندگي سنن فردیرد بره همرت نگراه نرا

او بره

امت واحده پایان تاریخ که به سبب رهرایي انسران از

جایگاه حاداه ها و تفکر هاست .او بقيره را بره منظرر

نفسررانيت کبریرراطلبي بشررر پایرران مرري پررذیرد و از

تاریني و علم االسمایي نود دعوت مي کند ترا نران

نومهرودادبر مردمان حاکم مي گرردد .امرا نبایردچنين

نيز در چنين نگاهي به جایگاه حاداه ها و تفکر ها برا

پنداشت کره ن ادواری کره در نهرا اهرل باطرل غلبره

او هماهنگ شروند (طراهر زاده .)262 :2933 ،فردیرد

دارندیکسره تهري ازکمرال اسرت ،بلکره ازبزرگتررین

ميگوید اسماه فراموش شده است و باید سعي انسران

کماالتي که در این ادوار به ظهور مي رسد مجاهردت

در این باشد که جهت ن زمان براقي پریرروز و پرس

انسان با طاغوت درون و برون است که این مجاهدت

فردا باشد .زمان باقي در برابر زمان فاني معنا پيدا مري

مري گویرد:
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کند که این زمان فاني روزگار تاریک و فلرک زده ای

او توانست از جبهره معنویرت و و عرفران شررقي بره

که در ناک سوبژکتيویسم در غلتيرده اسرت و فردیرد

مادیت نيهيليسم و علم و تکنيک زدگي غررب حملره

قصررد ن دارد برره زمرران برراقي یعنرري زمرران عرراری از

برد و با بهره گيری از گفتمان هایدگری ،غررب را برا

سوبژکتيویسم سير کند .از نظر فردیرد اسرمي کره برر

رویکردی فلسفي به مهميز نقد نویش کشرد .فردیرد

جهرران افترراده اسررت اسررم الطرراغوت اسررت وانسرران

بر این براور برود کره نمريتروان بنشري از غررب را

مظهراین اسم ميیاشدوعلم حاکم برراین عصررنيزعلم

پذیرفت و بنش دیگر ن را رد نمود .از منظر فردیرد

مسلد بر همه چيز است و به اصطالح برای سرروری

غرررب زاده فلسررفه اسررت و فلسررفه یونرران گرفتررار

بر عالم است .دوره پس فردا دوره ای است کره اسرم

دیوزدگي و طراغوت زدگري اسرت ،بنرابراین تمرامي

)

فالسفه وحکمایي را کره بره نروعي متر ار از فالسرفه

مظهر ن است بر مي کشرد در واقرع اسرم الطراغوت

یونان بودند به چالش ميکشد .او با طرح اتيمولروژی

مستور مي شرود و اسرم ا ظراهرمي شرود و غررور

و به تبع ن نظریه علم االسماه و تقسريم تراریخ بره 5

شرريطاني مضررمحل مرري شررود (دیبرراج.)154 :2939 ،

دوره پریروز ،دیروز ،امروز ،فرردا و پرس فرردا فصرل

بنابراین تفکرراستين درحکمت انسي ،سير از ظاهر به

جدیرردی در نظررام فکررری نررویش گشررود .ایررن

باطن و از کثرت بره وحردت اسرت .سرير از ظاهربره

متفکرشرقي در زمانهای ميزیست کره زبران بره قرول

باطن شامل سير از ظاهر کرالم بره براطن ن ،سرير از

نودش رو بره ویرانري داشرته اسرت و نبایرد انتظرار

ظواهر امور به ماهيات ن و سير از ماهيات به وجرود،

داشت در این نانه ویران شده که زبان ميلق و قلرب

سير از اسماه (وجودمقيد)به ذات (وجودمطلرق) و در

شده است ،تفکر و جودی و هستي شناسرانه را بنيران

نهایررت ،سرريرازحق برره نلررق اسررت .در نظرحکيمرران

نهاد .فردید در هر طرحي که در مياندازد به این نکته

انسي ،حکمت حقيقي وجهي ازحکومرت حرق اسرت

توجه و گاهي دارد که برای طررح معنرای جدیرد از

وانسان تنها هنگامي به حکمرت متصرف مريشرودکه

هستي و اندیشه ،انسان نيازمند تحولي بنيادین در زبان

مظهراسم حکيم گردد .حکمت انسي علرم حضروری

است .زباني کره اسرير روزمرگري و منطرق ماشرينيزم

انسان به ا است (دیباج.)136:2939 ،

نباشد و دمي را به سمت فالح و دوره تراریني پرس

الطاغوت رنت بر مي بندد و اسم ا که محمرد(

فردا رهنمون شرود .فردیرد زایرش تراریخ را از امرت
نتیجه گیری

واحده ميداند و مت ار از اتيمولوژی بر این نظرر پرای

فردید جزو معدود اندیشمنداني برود کره نره تنهرا در

مرريفشررارد کرره بررا شررروع دوره دیررروز و حاکميررت

برابر فلسفه غربي ،فلسفه اسالمي و موارق اسالمي -

سوبژکتيویسم نفس اماره جایگاه رفيعي پيردا کررده و

شيعي را از نظر نيندانت ،بلکه با توجه ویژه به ن در

انسانها بر یکدیگر کم مي ورزنرد .ایرن متفکرر غررب

بيان اندیشرههرای نرود منلروطي از را ه هایردگر و

ستيز ،دوره دیروز ،امروزو فرردا را کره مقرارن برا برر

متفکران اسالمي را به هم مينت.

کشرريدن سوبژکتيویسررم و غلفررت از وجررود اسررت
دورهای ميدانرد کره انسران رهرا شرده از توحيرد بره
اسرررتقالل و نرررودبيني مررريرسرررد و ایرررن درک
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سوبژکتيویستي و انسان محور موجب ن ميشود کره
رام رام شعله های نيست انگراری روشرن شرود .در
دوره دیروز ،متافيزیک ظهور ميکنرد و زنردگي بشرر
تفکر در" موجود بما هو موجود "است .فردید ملهرم
از هایدگر ،تاریخ غرب را غراز دور شردن از وجرود
ميداند و پردانتن به موجود .اما برا ایرن تفراوت کره
مراد فردید از وجود همان ذات اقدس باریتعالي است
که هایدگر اشاره صریحي به ن ندارد .از منظر فردیرد
بزرگترین پارادوکس متافيزیک ن است که مياندیشد
تا حقيقت را بهفمد ،اما در هر گامي که به دنبال نرود
به حقيقت نزدیک مي شود ،از غيب که عين وجرود و
وجود مطلق است غافل ميشود و اگرر بره نردا هرم
پردانته مري شرود از ایرن جهرت اسرت کره او هرم،
"موجود بما هو موجود" اسرت .فلرذا راه نالصري از
موجود و هستي غير اصيل ،نفي غرب و متافيزیک بره
مثابه یک کل یکپارچه است و از ایرن رهگرذر انسران
باید با تفکر بپرسد متافيزیک چيست؟ به شرط اینکره
تسليم ن نشود و اگر تسليم ن نشد ،تفکر دیگری در
وجودش با فلسفه –متافيزیک غرب-به جنگ برر مري
نيزد .اگر انسان از فلسفه نبر نداشرته باشرد گرفترار
متافيزیک بيشتر ميشود ،نيلريهرا گرفترار متافيزیرک
هستند با نکه در عمل ا اکبر ميگویند .فلذا فلسرفه
را ميبایستي نواند و در ن غور کرد تا فلسفه شيطان
زده را فهميد و به جنگ ن رفت.
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