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Abstract
Revolution is a phenomenon that contains large-scale changes in society and politics
that occur under the influence of specific intellectual foundations. Seyyed Ahmad Fardid,
influenced by the views of Heidegger and Ibn Arabi, believes that historical periods can
be explained in terms of the semantic meanings contained in them based on the
appearance of one of the Divine Names. Based on the wisdom of history, this view tries
to break free from the shackles of modern humanism and to design a spiritual horizon
based on a new relationship with God and existence. In Fardid's thought, the revolution is
important both conceptually and in terms of his attention to the features and
characteristics of the Iranian Constitution and the Islamic Revolution. In this article,
based on the ontological view and also Fardid's approach to history and what he referred
to as historical events, to reflection on his views on the revolution and its various
dimensions, as well as the challenges and opportunities of this project. The issue is
addressed especially in the horizon of advanced possibilities and in throwing a new plan
in the post-tomorrow thinking of the universe. In particular, he pays attention to such a
image of the future with his own interpretation of the Islamic Revolution.
Key words: Constitution, Revolution, Science of Names, Theosophy, Historical
Determination.
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چکیده
انقلاب ،پدیدهای دربردارنده ی تغییرات وسیع در اجتماع و سیاست است که متأثرر ا ماأانف ریأری
خاص رخ مفدهد .سیداحمد رردید متثرر ا آرای هایدگر و ابنعربف ،بأر آ اسأت کأه ادوار تأاریزف ا
حیث دلالتهای معنایف مندرج در آ بر اساس ظهور ییف ا اسماء الهف قابل توضیح است .این دیدگاه
بر اساس حیمت تاریخ ،سعف دارد ا قید و بند اومانیسم دورا مدر رها گردیأده و ارقأف معنأوی بأر
اساس نساتف جدید با خداوند و نیز وجود را طرح نمایأد .در اندیهأهی رردیأد ،انقلأاب هأم بأه ل أا
مفهومف و هم ا حیث توجه وی به ویژگفها و مهزصات مهروطه و انقلاب اسلامف حائز اهمیت اسأت.
در این نوشتار ،بر اساس نگاه هستفشناسف و نیز روییرد رردید به تاریخ که وی ا آ با عنأوا حوالأت
تاریزف یاد نموده ،به با خوانف دیدگاه وی در مورد انقلاب و ابعاد مزتلف آ و نیز چالشهأا و ررتأت-
های طرح این موضوع به ویژه در ارق امیانات پیشرو و در انداختن طرحف نو در تفیر پسرردایف عأالم
پرداخته مف شود .به طور خاص وی با تفسیر خاص خود درباره انقلأاب اسألامف بأه چنأین تصأویری ا
آینده توجه دارد.
کلید واژهها
مهروطه ،انقلاب ،علمالاسماء ،حیمت اُنسف ،حوالت تاریزف.
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مقدمه
نام سیداحمد رردید با برههی تاریزف مهمف ا تاریخ ریری ایرا معاتر پیوند خورده است.
طرح مااحث رردید عمدت ًا به شیلف شفاهف بوده و این امر در کنار مهزصههای دیگری ا قایل
پراکندگف مااحث وی ،امیا بررسف و نیز قضاوت در مورد آرای وی را دشوار نموده است .با
این حال میراث رردید پس ا وی حتف بیش ا ما حیاتش مورد توجه قرار گررته و به طرح
ب ثهای متعددی چه ا جانب موارقا و چه مزالفانش انجامیده است .ییف ا مهمترین
موضوعاتف که رردید بدا پرداخته ،تفسیر ا روند تاریخ و نگاهف به امیانات آیندهی پیش رو
است که ییف ا مضامین مرتاط در این خصوص نیز مسئلهی انقلاب است .وی مااحث خود در
خصوص انقلاب را نیز در بزش های مزتلف گفتارهای خود طرح نموده است که الاته آنها هم
به سیاق گفتارهای دیگر وی آ گونه که باید و شاید دارای نظم و روال مهزصف نیست و باید
ا لابلای سزن ا مزتلف وی به دریارت نظریاتش در این خصوص نائل گردید .اتولاً رردید تنها
در دورا جوانف خود به نگارش برخف مقالات اقدام نمود که آ هم بیش ا ارائهی نظریات
خاص خود ،توتیفاتف ا رلاسفهای همچو «برگسن» و تثملاتف ابتدایف در خصوص هایدگر را
شامل مفشود .با این حال تلاش برخف ا شارحا و شاگردا وی در نظمبزهف ا طریق
میتوب نمود سزنا شفاهف وی تا حدودی ا این مهیل کاسته هرچند که به کلف آ را
برطرف ننموده و گاهف به برخف ا ابهامات بیهتر نیز منجر شده است .بر مانای ملاحظات روق
تلاش مفشود در نوشتار حاضر دیدگاه وی در خصوص انقلاب در ذیل هستفشناسف و نگاه وی
به تاریخ مورد توجه قرار گیرد و ارزو بر ب ثف نظری ،نسات آ با وقایعف همچو مهروطه و
انقلاب اسلامف و همچنین ارق آینده مورد با خوانف قرار گیرد .آنچه به دشواری استنااط جایگاه
موضوعات اجتماعف و سیاسف در منظر کسانف همچو رردید مفارزاید ،آ است که نظریات
وی در چنین موضوعاتف را باید ا ماانف رلسفف و وجودشناسانهی وی و در ارتااط با آنها مورد
ار یابف قرار داد که به دلیل تلفیق حو ههای مزتلف و همچنین اتزاذ روییرد ریری خاص و
نیز با و گفتاری ویژه ،سزتفهای خاص خود را دارد .رردید و نیز پیروا وی به سیاست
واقعف و عملف بفاعتنا ناودند اما ورود و نیز نظریهپردا ی در این حو ه نیز بر ابهامات و
دشواری ای این امر ارزوده چرا که نسات میا آرای نظری و مواضع عملف وی و نیز شاگردانش
موضوع نظریات مزتلف و بلیه متعارضف گردیده است.
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مفهومشناسی انقلاب
در بدو امر و قال ا درنگف نظری در باب انقلاب بر اساس دیدگاه رردید ،ذکر این نیتهی
ظاهراً بدیهف لا م است که امور مربوط به عرتهی عقل عملف نمفتواند رارغ ا نسات و پیوند با
قلمرو عقل نظری باشد .این موضوع کمابیش در همهی تثملات نظری تادق است اما وقتف ا
سوی رلاسفه طرح مفگردد ،نمود بیهتری دارد و قلمرو سیاسف ت ت تثریر بینشهای مربوط
به وجود به معنای مطلقِ آ و نیز در باب عالم و آدم است .ا باب مثال در رلسفهی کلاسیک:
«اگر مثل رارابف و ارلاطو تصور کنیم که جامعه نسزهای است ا عالم غیب و به عاارت دیگر
سیاست حاتل تثمل در عالم غیب و تاعیت ا ترتیب و نظام عالم کایر است ،پس سیاستمدار و
رئیس مدینه باید ریلسوف باشد تا بتواند بر طاق عدل حیومت کند»(داوری .)3 :5635 ،در این
نگرش ،سیاست ررع بوده و در سایه اتولف بنیادین در خصوص شناخت و نوع نگاه به عالم
معنادار مف شود .این نسات همیهه بر یک منوال باقف نمانده و حتف گاهف چنانچه مورد اشاره
قرار خواهد گررت ،ممین است به شیل رابطهای معیوس ظهور و برو یابد که عملگرایف ترف
ا جمله تاعات آ است.
انقلاب نیز به عنوا کنهف مهم و تعیینکننده در عرتهی سیاسف در منظر رردید ،تابعف
است ا دیدگاه وی در خصوص تاریخ .رردید طاق علمالاسماء ،هر دورهای را تجلف و ظهور
اسمف خاص برمفشمارد و بر آ است که:
«هر دورهی انسا عالمف دارد .انقلابف رخ مفدهد و عالمف دیگر پیدا مفکند .در این عالم
متناسب با آ  ،انسا مظهر اسمف دیگری است و به تناسب ،عالم دیگر ،تاریخ دیگر و وقت
دیگر پیدا مفکند»(رردید.)55 :5636 ،
طرح اسماء و تجلیات آنها در تاریخ ،بر اساس ترکیب آرای هایدگر و ابنعربف شیل گررته و
موضوعاتف همچو وحدت وجود و به ویژه وجود حقتعالف که ا نظر رردید و پیروانش ،موضوع
اتلف حیمت مطلوب ایها یعنف حیمت اُنسف است ،در کنار کثرت اسماء جزو مسائل مهم
آ است« .سیدعاّاس معارف» ییف ا پیروا و شارحا رردید توضیح مناسب و منسجمف در
این خصوص ارائه نموده و برای نمونه در باب سوبژکتیویته که ا آ با عنوا «نفسانیت» یاد
مفکند ،مفنویسد:
«منهث ظهور نف سانیت در تاریخ ،سیر وجود ا اطلاق به تقیید است که پس ا این سیر ،ماهیاتف
که وجهف ا وجوه مطلقاند ،هر یک برای خود تعیّن و تهزّص مفیابند .همین امر ،موجب
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تعارض و تزاتم میا آنها مفگردد مگر اینیه این موجودات متعیّن و م دود ،در سیر خود به
مرتات رنا در وجود م طلق و بقا به وجود مطلق دست یابند که در این تورت در عین کثرت،
تعارض و تزاتم ا میا آنها برمفخیزد»(معارف.)081 :5631 ،
در واقع بر ارر تعلّقاتف که بر داما وجود ناب و مطلقِ وجود مفنهیند ،عمل ًا تعارضهایف
ناشف ا کثرت پدیدار مفشود5.در اینجا سوال آ اس ت که آیا این دیدگاه که ظاهراً وحدت را بر
کثرت ترجیح مفدهد ،مفتوا در همهی موجودات ساری و جاری برشمرد؟ به عاارتف دیگر
همهی تیثرات موجود در عالم انسانف ا سنخ و گونهای هستند که بتوا گفت مسیر غایف
ی در وجود مطلق قرار دارد؟ شاید مقدم بر این سوال ،باید ابتدا در
همهی آنها در مسیر رنا ِ
خصوص چرایف برو کثرت ها در عالم سوال نمود و اینیه چه چیزی ساب شده وجود ا اطلاق
به تقیید سیر کند .در این مورد نیز معارف ا دو جناه به مسئله پاسخ مفدهد:
« نزست آنیه رحمت رحمانف حق ،مقتضف آ است که به تمام ماهیات اراضهی وجود کند:
ل شَفْء خَلْقَ ُه رُ َّم هَدَى .2ایجاد ماهیات و اراضهی وجود به ذوات ناقص
ل رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَى کُ َّ
قَا َ
آنا  ،مستلزم سیر وجود ا مرحله ی اطلاق به تقیید است .ا جمله ماهیاتف که به ساب رحمت
رحمانف حق ،موجود مفگردند ،ماهیاتف یارت مفشود که بر آنها حبّ نفس و انانیّت غالب است
اما ...بالاخره این ماهیات نیز در سیر خود به سوی وجود مطلق به مرحلهی رنا مفرسند و
انانیّت ا آنا خلع مفگردد .پاسخ دوم آ است که بسیاری ا کمالات منطوی در وجود ،تا
مانف که وجود در مقام اطلاق است ،مجال ظهور و تجلف پیدا نمفکند و ظهور این گونه
کمالات ،مستلزم سیر وجود ا مقام اطلاق به موطن تقیید است»(معارف.)085-081 :5631 ،
برای نمونه «شجاعت» مانف برو مفیابد که تهدید و خصمف وجود داشته باشد و لذا شجاعت
در ساحت حقتعالف ظهور و برو نمفیابد چرا که خصمف قویتر ا خداوند و در برابر وی قابل
تصور نیست6؛ کما اینیه عفّت نیز که مستلزم موضوعیت داشتن مُهتهیات نفسانف است ،در
مورد باری تعالف مصداق ندارد .هستف موهاتف تهیییف است که مراتاف ا آ به وجهف
اعتااری به موجودات و هستندگا اعطا گردیده و ا این رو امیا و شرایط مهیا شده برای
 .5به مصداق بیتف ا مولانا که معارف نیز بدا استناد مفکند که:
چو که بف رنگف اسیر رنگ شد
 .۲آیه  51سوره طه
 .۳همه آررینش ا آ کمترند
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موجودات مزتلف ریضف است که به ایها اطلاق گردیده تا مراتاف ا کمال برای آنها مهیا
شود؛ چنانچه ظهور کمالاتف ا قایل حقطلاف و عدالتخواهف در تاریخ مستلزم وجود امور
باطل و نابرابری است .لذا رردید در موارد مزتلفف به ابیات یر ا «جامف» استناد مفکند:
ند هرکس به نوبت کوس هستف
در این نوبتیدی تورتپرستف
اسمف بر جها ارتاده نوری است
حقیقت را به هر دوری ظهوری است
بسأا انأوار کأا مستأور مأانأأدی
اگأر عأالم بأه یأک منأأوال بأودی
بنابراین چنین تجلیاتف تنها در امور شزصف مصداق ندارد بلیه مهمتر ا آ  ،در دیدی
کلا همهی ادوار تاریزف ظهوراتف ا همین اسماء به شمار مفآیند .چیزی که رردید با عنوا
«حیمت اُنسف» ا آ یاد مفکند ،در واقع به همین موضوع مفپردا د .با آنیه اغلب به تاعیت
ا رلاسفهی مهائف و اشراقف ،موضوع رلسفه و حیمت الهف «موجود مطلق» یا «موجود بما هو
موجود» دانسته مفشود ،اما موضوع مورد توجه حیمت اُنسف متفاوت است:
«در حیمت اُنسف ا آنجا که ن و تلقف ا وجود و موجود و شیوهی پژوهش و ت قیق در امر
وجود ،ا اساس با رلسفه اشراق و مهاء تفاوت دارد ،موضوع حیمت اولف نیز امر دیگری است.
به نظر حیمای اُنسف ،مرتاتِ لابهرطِ مقسمف وجود یا عین ذات حق است یا تجلّف اعظم او و
سایر اشیاء تنها به تجلف وجود حق موجودند»(معارف .)35: 5631 ،برای همین در این حیمت
ب ث ا وجود ،در حقیقت ب ث ا وجود خداوند و اسماء و تجلیات او به شمار مفآید و لذا
موضوع حیمت اُنسف وجود حقتعالف ا نظر توجه به حیثیتهای مزتلف تجلف و ظهور اسماء
اوست .بنابراین رلسفه ی اشراقف و مهائف موضوعف مهترک دارند چرا که حتف حیمت اشراقف
نیز به وجود بما هو وجود توجه دارد ولو با شیوهای متفاوت ا رلسفهی مهائف؛ اما دغدغهی
حیمت اُنسف ا اساس با آ دو ا حیث توجه به ظهورات اسماء متفاوت است .رردید در باب
تجلیات این اسماء در ادوار مزتلف بیش ا تاریخ در معنای تقویمف آ  ،به «وقت» توجه دارد
که معادل ما وجودی و اگزیستانسیال و دارای نسات میا آدمف با حقیقت است که متفاوت
ا دیدگاه اومانیستف بوده و کانو آ  ،ظهور حقیقت استعلایف و به طور مهزص باریتعالف در
اوقات مزتلف عالم و نسات آدمف با آ است.
ا دیدگاه رردید حیمت و رلسفه و به طور خاص تثمل و اندیهه باید با ذکر و ریر همراه
باشد .ا این رو ا نتقاد وی به علوم نوین ،غفلت آنها ا این امور است تا جایف که با نقد دیدگاهف
که معتقد است «ابنخلدو جامعهشناس است و غربفها جامعهشناسف را ا ابنخلدو گررتند»،
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مفگوید چنین سزنف نادرست است چو در واقع غربفها ،ابنخلدو را جامعهشناس کردند
برای اینیه «مدار جامعهشناسف غربف بر خود بنیادی است .وقتف جامعهشناسف به وجود مفآید
که ذکر و ریر مفرود»(رردید .)506 :5635 ،الاته رردید این نیته را ناگفته رها مفکند که آیا
حتف در تورت وجود رابطه و پیوند انسا با عالم قدس و معنا ،در مطالعهی رویدادهای علمف
نااید آنها را اموری مستقل و خودبنیاد تلقف نموده و بالاستقلال مورد مطالعه قرار داد؟ رردید
احتمالاً بدین سوال پاسزف منفف خواهد داد چرا که وی نمفتواند قاول کند که علمف بدو
تذکر وجود داشته باشد .وی علوم مزتلف و ا جمله جامعهشناسف ادیا را «جامعهشناسف راقد
ذکر و ریر ض ّد ادیا به طور عام و شامل و همین طور ضدّ دیانت مقدس اسلام» برمفشمارد
(رردید .) 500 :5635 ،ا نظر وی ،اگر ذکر نااشد و رقط ریر باشد ،عقل معاش و اندیههی
علمف غلاه مفیابد؛ هرچند اندیههی علمف در جای خود درست است ،اما شرط نزست علم
حصولف آ است که تفیر با تذکر تاریزف قرین نااشد (رردید .)56 :5683 ،برای همین وی به
دراریند طرحف به کلف نوین در معررت و شناخت آدمف و ظهور انسانف نوین که به سهم خود
تجلّف اسم جدیدی ا خداوند باشد ،مفاندیهد .این دیدگاه همراه با نقد وی ا علوم مزتلف
انسانف است و وی در نقد روییرد دانهمندا این علوم مفگوید:
«اخیراً برخف ا علمای علوم اجتماعف یا رلاسفه ت ت عناوین موررولوژی 5و آرکئولوژی 2و
طااعشناسف 6دربارهی تورت تمد ها ب ث کردهاند اما ا آنجا که غالااً تفیرشا ماتنف بر
تذکر تاریزف و توجه به معنف حوالت تاریزف نیست ،من این نوع تفیر را تفیر قالاف یا توری
مف نامم .تفیر قالاف وقتف ان طاط و ابتذال پیدا کند و تیراری و تقلیدی شود به تورتف درمف-
آید که من آ را تفیر قلابف مف نامم .در مقابل تفیر قالاف ،تفیر قلاف قرار دارد» (رردید،
.)62 :5651
وی در ییف ا نزستین نوشتههای خود در جوانف ،با نقل قولف ا ژاک شوالیه مفنویسد:
«تمد و دانش و حتف خرد ما که سزت رنگ ماده و مادهپرستف به خود گررته ،بیم آ مفرود
که به ییاارگف در گرداب تااهف و اضم لال ررو رود .باید با کوشش و کههف مستمر ،همچو
شناگرانف که با جریا آب نارد مفکنند و بر ض ّد آ دست و پا مف نند ،دوباره روحانیت آهنگ
1 .Morphologie
2 .Archeologie
3 .Typologie
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کنیم و بدین سا تمد و دانش و خرد خود را ا این مهلیه رهایف بزهیم .این کار را با ماده و
ماشین انجام نتوا داد .ادای این مقصود را حیمتف متعالف و رلسفهای الهف لا م است» (رردید،
.)885 :5653
در مقابل روند موجود و با هدف ایجاد تمهیدات لا م برای چنین حیمتف ،رردید به انتقاد
رادییال ا با رلسفف و متاریزیک و ا جمله «منطق» پرداخته و آ را این گونه مورد ملامت
و نیوهش قرار مفدهد که:
«من نمف خواهم بروم به منطق .در منطق انسا هر باطلف را حق نها مفدهد و اراات مفکند
 ...هیدگر چند بار گفت ه که اگر شما بروید به مفهوم بدیهف ،با منطق هر امر منطقف را مفشود
اراات کرد و چنانچه بنده را مفبینید چندا ا منطقدرایف و دیالیتیکدرایف مارّا نیستم و
هرگاه ویرم بگیرد خود بنده یک استعدادی برای اینها دارم که شروع کنم با منطق باطلف را
حق بنمایانم و حقف را باطل .پس این استدلالات را به جد نگیرید .خلاته دقت بفرمایید نوعف
سیستم در کار است .اگر شما بزواهید جلوی بنده در بیایید ،بنده هم مقابل شما درمفآیم.
برای اینیه بگویید ا کجا معلوم است که با این ما آخرالزمانف رانف که مفخواهید جلوی
بنده دربیایید ،خود شما هم ما ده نااشید؟ بسیار خوب بنده هم ما رانف دهام .مفگویید
برو گمهو من هم مف گویم تو هم برو گمهو .تو هم مثل منف و بعد ما آخرین مرتاهی سلطه
است و ور و هر که قدرت اهریمنفاش بیهتر باشد او اول خواهد بود» (رردید-531 :5636 ،
.)535
این ررا ها به ن و بسیار گویایف روییرد روششناختف رردید را با تاب مفدهد .ا سویف وی
بف اعتمادی خود به منطق را در آنها بیا نموده و ا سویف دیگر بر آ است که ورود به منطق،
گویف همواره با قصد و غرضف خاص انجام مفشود .به سزنف دیگر با آنیه منطق برای آ تعایه
گردیده که قواعد ب ث را رارغ ا شائاههای نفسانف و اغراض شزصف تضمین نماید ،رردید آ
را ا اساس طرد مفنماید .وی با وجه خطابف خاص خود در بسیاری ا موارد به جای استدلال-
ور ی به ویژه در مواجهه با روییردهای رقیب ،تنها به تدور حیم مفپردا د و به جای طرح
مهزص موضوع ،شیوهای را در پیش مفگیرد که در بهترین حالت و با تسامح مفتوا آ را
موضعف جدلف و تنها ا باب اسیات خصم تفسیر نمود .برخف ا موارد نیز که وی ظاهراً خود را
به استدلال ملزم نموده است ،به بیا خود وی تنها برای رهم نزدیکتر بدا موضوع است:
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«معاد یک را است و ما برای آ ادلهی عقلف مفآوریم اما تنها برای تقریب به ذهن چنین
کنیم .معاد را بیا کرد با ارلاطو و ارسطو غربزدگف است و رلسفه است .نااید بپنداریم با این
کار الله به سراغ ما مفآید»(دیااج.)655 :5683،
وی توسل خود به استدلال را امری ناگزیر و تنها برای نقد آرای مزالف مفداند و در ررا هایف
که برای نمونه نظریات «بنفتدر» را مورد نقد قرار مفدهد ،مفنویسد که بهرغم این نقدها،
«بنده هنو مفخواهم نسات به ایها حالت سمپاتف و همدردی داشته باشم و نه کینتو ی و
نفرت .گرچه کینتو ی حوالت تاریزف جها است .امیدوارم که اهل کینتو ی نااشم» (دیااج،
.)535: 5683
اما واقعیت آ است که رردید نه تنها به طور کامل ا کینتو ی که آ را نیز بزهف ا
حوالت تاریزف عالم مفداند ،نگسسته ،بلیه در مواردی بسیار بیش ا رسم مثلوف و مرسوم برای
بیا نظریات خود ا چنین روییردی بهره مفگیرد .الاته مفتوا بدین وجه ا مواجههی رردید
با مسائل ریری توجه ننمود و تنها به متن آرای وی پرداخت که در مقالهی حاضر نیز همین
رویه مورد توجه است اما نمفتوا ا تثریرات آ بر جهتگیری نظام ریری رردید و اشزاص و
جریانات متثرر ا وی چه به شیوهای سلاف و یا ایجابف غفلت ور ید .ن وهی مواجههی وی در
این خصوص بزهف ا قضاوتها و احیام وی در موضوعات مزتلف را تیوین بزهیده و در
جهتگیری ریری و ار شف وی و مهمتر ا آ بزهف ا جریانات ریری معاتر تثریرگذار بوده
است .به هر حال وی در خصوص مفهومشناسف انقلاب معتقد است:
«آ انقلاب تاریزف حقیقف که وقت بهر با آ عوض مفشود و مظهر اسم دیگری قرار مفگیرد،
رنسانس است و دورا نو ایش که تولد رانف است .انسا ا آ تورت سابق ا نو مفمیرد و
رساد پیدا مفکند و به تورت جدید نده مفشود»(رردید.)55 :5636 ،
ا نظر رردید:
«تاریخ غربف با انقلاب کایر به انقلاب رنسانس تمامیت مفدهد .دیگر انقلاب جوهر نیست و
اعراض آ رقط تغییر مفکند .دیگر تغییر در جوهر غیر ممین است مهیل است که رشد پیدا
کند و سیرش تیاملف و شورشش رو به رو بیهتر باشد .توهمف در غرب پیدا مفشود که تاریخ
غرب در آینده کمال مفیابد» (رردید.)55 :5636 ،
بدین ترتیب انقلاب کایر ررانسه نقطهی عطف مهمف است که بر ارر آ بنای دورا جدیدی پف
ارینده مف شود .رخدادهای دیگر همگف در ذیل این انقلاب و گفتما کلف برآمده ا آ معنا
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مف یابد به ن وی که رردید آنها را هر اندا ه هم که بزرگ بوده باشند ،در خور عنوا انقلاب
ندانسته و ا آنها با عنوا «شورش» یاد مفکند .لا م به ذکر است در کل تلقف دورا کهن و
سنتف ا مفهوم انقلاب ،چندا مثات ناوده است و حتف نظر به لزوم حفظ نظم و ساما
موجود ،اغلب نگرشف منفف در مورد انقلاب غلاه داشته تا اینیه پس ا انقلاب ررانسه ،این
مفهوم مورد توجه قرار گررته و جذابیت یارت) .(Ashuri, 2019: 89بزش مهمف ا اقاال به
انقلاب را باید در چارچوب سوبژکتیویسم و اتزاذ موضعف رعالانه در مواجهه با عالم در نظر
گررت .به خاطر همین رردید معتقد است انقلاب در دورا پیهین و مثل ًا در ما و اندیههی
ملاتدرا امیا طرح نداشته است .توجه رردید به انقلاب و برجسته نمود آ ا سوی وی و
الاته ارائهی تعریفف خاص ا آ را مفتوا به شرایط مانهی رردید نیز نسات داد .مانهای که
جریا چپ داعیه دار انقلاب اجتماعف و سیاسف بود و همین بسیاری ا ارراد مزصوت ًا جوانا
پرشور و رعال را ترغیب مفنمود که به دناال ت ولاتف عمیق باشند« .داریوش آشوری» ییف ا
مزاطاا رردید در آ سالها و نیز ییف ا منتقدا مهم وی در سالهای بعد ،بر آ است که:
«یک دلیل دیگر جاذبه رردید برای جوا جویندهای چو من ،جوّ مانهای بود که مفررت تا
در جوار گفتما رادییال و انقلابفِ چپ-که دشمن اتلف خود را امپریالیسم غرب و سرمایهداری
آ مفدانست و قالهاش سوسیالیسم شرق بود -گفتما دیگری را بر سر با ار آورد که ا جاهه-
ف غرب حمله
ی معنویت و روحانیت و عررا شرقف به مادیت و نیهیلیسم و علم و تینیک دگ ِ
مفبرد»(آشوری .)613 :5632،رژیم شاه نیز در قاال خطرات ناشف ا چپها و نیز با اوهامف در
خصوص ررهنگ اتیل شرقف و معنوی مدارع و مروج این دیدگاه بود و شاید مفاندیهید که با
این معنویتگرایف مف تواند جلوی انقلاب اجتماعف و سیاسف را بگیرد در تورتف که قضایا به
ن وی دیگر پیش ررت.
رردید مادع غرب دگف الاته در معنای وجودشناسانهی آ است؛ هرچند که این اتطلاح با
استفادهی «جلال آلاحمد» ا آ مههور گردیده و جناهی اجتماعف وسیعف پیدا کرد .خود
آلاحمد به اخذ این تعایر ا «ارادات شفاهف حضرت احمد رردید» اذعا داشت و ابرا
امیدواری مفکرد که جسارت قلم وی او را نیز بر سر سزن آورد(آلاحمد .)51 :5685 ،با این
حال رردید با نقد شدید آلاحمد بر آ بود که «این مزخرراتف که آلاحمد نوشته ربطف به
حرفهای من ندارد»(آشوری .)615 :5632،رردید برخلاف ابرا امیدواری آلاحمد ،به میتوب
نمود و انسجامبزهف بدین ایدهی بنیادین خود نپرداخته و تنها در گفتارهای شفاهف خود
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ابعادی ا آ را طرح نمود .ا نظر موارقا وی شور و حرارت وی در تثملاتش و ا نظر مزالفانش
پراکندگف و پریهانف ریر وی او را ا بیا نظاممند ایدههایش با مفداشت .رردید روش ب ث
خود را متفاوت ا روششناسف مرسوم که برگررته ا رلسفهی دکارت است ،مفداند چرا که به
نظر وی «متدولوژی به حقیقت تررندشناسف است .این متدولوژیهای منطقف جورواجور
مصداق تررند است نه راه و رسم حقیقف نه طریقت تفیر و نه منهج تفیر و تعایرات دیگری که
همه مف دانیم مثخوذ ا کتاب و سنت و احادیث و روایات است» (رردید .)35 :5635 ،وی در
مصاحاهای ،شیوهی کار خود ،احساسش ا تماشای برنامههایش و نیز تثمل در خصوص آنها را
چنین بیا مفکند که:
«اساس ًا رسم من این است که هر بار چیزی بنویسم و یک هفته بعد آ را بزوانم ،نتیجهاش این
مفشود که ا آ خوشم نمفآید ،یعنف ما که بگذرد داوری من هم عوض مفشود .درباره
تماشای خودم در تلویزیو رقط مفتوانم بگویم خود را بیهتر به این دلیل تماشا مفکردم که
حرفهایم را گوش کنم و به دقت گوش کنم که باینم تا چه اندا ه توانستهام مطالب و معانف
لا م را به شنوندگا القاء کنم و تنها چیزی که دستگیرم شده این بوده که احساس کردهام در
همهی این برنامهها مطالام ناتمام مانده است» (رردید.)5653 ،
این ررا ها نها مفدهد حداقل برای خود او نیز این حس وجود داشته که گفتارهایش به
سرمنزل مقصود نمفرسد ضمن آنیه آ مقداری هم که به رشتهی ت ریر درمفآورده ا دیدگاه
خودش دائم در تطور و دگرگونف بوده است.
مشروطه
مهروطیت در ایرا  ،جناش و ا منظری دیگر انقلابف بود که ت ولات وسیعف را در اندیهه
و عمل ایرانیا در حو ه های مزتلف ایجاد نمود که ییف ا بار ترین آنها ظهور گفتمانف نوین
در ساحت سیاسف بو د .گرایهات متعددی در متن مهروطه ظهور یارت که م ور مهترک اغلب
آنها توارق بر سر این نیته بود که مهروطه نیا کهور بوده و در مقام مقایسه با رژیم پیهین ا
مزایای متعددی برخوردار است .ا باب نمونه علامه نائینف ا مهروطه بر اساس ب ثف رقهف با
عنوا «درع ارسد به راسد» یاد نمودند که هرچند ایراداتف ا قایل غصاف بود حیومت در
مانهی غیات را ا بین نمف برد ،حداقل در کاستن ا بار ظلم و ستم بر مردم نسات به سلطنت
نقش بسزایف دارد اما رردید دربارهی مهروطه نظری کامل ًا متفاوت ابرا مفدارد:
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«تاریخ مهروطه ذیل تاریخ غرب است .درع استاداد به مهروطه درع راسد به ارسد است .انسا
مصداق بالذات حق است و تمام تاریخ چهارتد سال تاریخ مهروطه استاداد مطلق است»
(دیااج .) 633 :5683 ،در این ررا  ،ارزو بر بزش نزست که ناشف ا دیدگاه خاص رردید در
مورد هستفشناسف و انسا شناسف اومانیستف غرب است ،نیتهی قابل تثمل بزش دوم این
گفتار است که بسیار تند و نامنصفانه به نظر مفرسد ا این نظر که وی در این تاریخ مهروطه
جز استاداد مطلق چیزی نمفبیند .چنین تعایری رقط مقابله با دیدگاه نائینف نیست؛ مهمتر ا
آ به ساب باور رردید بدین نیته است که مهروطیت را برآمده ا گفتما اومانیستف و
بهرانگاری تلقف مفکند که هیچ چیزی نمفتواند ماهیت آ را که رردید مصداق بار طاغوت
مفداند ،پاک و مطهر سا د .به بیا وی مهروطه را کنستیتوسیونل گفتهاند که به معنای
تثسیس است « با مهروطه تورت نوعف جدید تثسیس شود و به عاارت دیگر تورت نوعف
مهروطه بر تورت قالف ارزوده شود»(دیااج .)633 :5683 ،در اینجاست که رردید ظهور
مهروطه را به معنای جایگزینف اسمف جدید به جای اسم پیهین مفداند .بدین ترتیب برای
رردید مهم نیست چه مقدار تلاش برای بومفسا ی مهروطیت ا سوی طیفهای مزتلف ا
جمله علمای بزرگ مهروطه خواه تورت گررته؛ مهم آ است که مهروطه و مهروطهخواهف
مصداق و نمود بار ی ا غربزدگف است که خواسته یا ناخواسته همگا را به مسیر خود مفبرد.
رردید در این خصوص با شیخ رضلالله نوری همدلف و موارقت دارد و معتقد است شیخ خوب
متوجه شده بود که «با مهروطه خدا برنگردد و اگر آراری ا خدا هم هست ا بین خواهد ررت
و کفر مطلق و استعمار مطلق خواهد آمد» (دیااج .)655 :5683،ا این منظر مهروطهخواهف به
معنای انقلاب تام و تمام نفس اماره دانسته شده و با آنیه استاداد ناترالدین شاه نیات قلمداد
مفشود ،در نهایت غربزدگف مضاعف برآمده ا مهروطه بدتر ا آ قلمداد مفشود .رردید
حیومت مهروطه را بیش ا آنیه با کارکردهای اجتماعف و سیاسف آ ار یابف کند ،بر اساس
اتیای آ به خودبنیادی بهر در دورا جدید نقد مفنماید .ا نظر وی ،آنچه که مورقیت غربف-
ها به شمار مفآید ،به مدد «اهواء نفس» برای ایها حاتل گردیده و ا این رو با استناد به
بیتف ا حارظ که:
قومف دگر حواله به تقدیر مفکنند
قومف به جدّ و جهد گررتند وتل دوست
بر آ است که گروه نزست که با تلاش و کوشش خود به مراد رسیدهاند ،غربفها هستند و
قوم دیگر ما مسلمانا هستیم که «حواله به تقدیر مفکنیم»(رردید .)65 :5635،گویف غربیا
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توانسته اند با ابتیار عمل خویش ،تاریخ را به دلزواه خود رقم بزنند در حالف که مسلمانا به
تعایر وی ،در حوالتف گررتار شدهاند که چندا کاری ا دستشا برای ایجاد تغییر در
وضعیتشا برنمفآید .حیم رردید در این مورد نیز کلف ،جهانهمول و الاته تا مقدار یادی
موجایتگرایانه است که بهرغم تلاش برای ارائهی تصویری ا آینده ،سا و کار برو شد ا
وضعیت موجود در آ  ،چندا روشن و واضح نیست .به نظر مفرسد رردید و نیز برخف ا
شاگردانش در پیشبینف روند تاریخ گاهف بیش ا آنیه لااقل به توضیح خود ا روند تاریخ
ورادار باشند ،تنها وضعیت مطلوب خویش را به تاریخ نسات مفدهند.
رردید تیامل مورد نظر در نزد مهروطه خواها را «باد کرد نفس اماره» نامیده و
مهروطیت را هما منورالفیری و توسل به عقل سزیف خودبنیاد مفداند .وی با تثکید بر اینیه
عقل مطرح شده در دوره ی روشنگری به مفهوم حسابگری است ،بر آ است که برخلاف آ
دسته ا مذهافها و ا جمله روحانیونف همچو بهاهانف و طااطاایف که شیعه را دینِ عقل
دانسته و با مهروطه همگام شدند ،عقل مطرح در آیات و روایات که در واقع عقل معاد است،
ربطف به عقل مهروطه ده ندارد و لذا علمای هواخواه مهروطه نیز ولو ندانسته مطیع و تابع
خواستههای شیطانف غرب بودهاند(دیااج )256-652 :5683 ،چرا که مهروطه ولو آنیه به نام
اسلام و در کهورهای اسلامف ا جمله ایرا طرح گردد ،در حقیقت امری با رنگ و لعاب و به
تعایر رلسفف تورت غربف است .ا نظر رردید انقلاب مهروطه تغییری بنیادین در جوهر و به
مصداق آنچه تدرالمتثلهین ،حرکت جوهری مفدانست ،ناوده بلیه آ را در واقع باید تغییر در
اعراض به شمار آورد(رردید .)51 :5636 ،برای همین وقایعف ا قایل مهروطه راقد اتالت و
حقانیت دینف ه ستند .بدین ترتیب حتف اگر در مهروطه شعار با گهت و احیاء اتول سنتف و
دینف هم داده شود ،چیزی جز با گهت به ماادی انسا گرایانه و اومانیسم دورا مدر متصور
نزواهد بود .رردید پس ا آ با ادبیات تندی که جزو خصایص بار گفتاری وی است ،چنین
حیم مف کند که:
«آنها که در مهروطیت اسم ا خدا مف برند یا رراماسونرند و یا سر نفاق دارند .به علاوه خدای
جدید که آنها پرستش کنند نفس امارهی خود آنا است»(دیااج .)651 :5683 ،پس مهروطه
در هر کجایف که رخ دهد ،چو شرط عقل انسانف را به میا مفکهد ،ناگزیر اطاعت ا خداوند،
رسول و اولفالامر را تابع «عقل ممسوخ آخرالزمانف» قرار مفدهد.
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انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامف را برخف نقطهی ت ولف در آراء و دیدگاههای رردید نسات به قال ا انقلاب
دانسته و حتف گاهف او را تا سر حدّ تئوریسین و ایدئولوگ انقلاب مطرح نمودهاند .الاته اگر
انسجام و پیوستگف5را لا مهی ایدئولوژی برشماریم ،نظام ریری رردید راقد چنین انسجامف
است ضمن آنیه آرای رردید دارای جناهی عملف 2نیست) .(Jahanbeglu, 2019: 108در باب
انگیزه های رردید در توجه خاص به انقلاب مااحث مزتلفف طرح گردیده اما به نظر مفرسد
اتلِ ورود رردید به مسائل سیاسف پس ا انقلاب را رارغ ا انگیزشهای شزصف وی ،باید ا
منظر دغدغه های وجودشناختف وی مورد توجه قرار داد .این گفتار بدا معنا نیست که ارتااط
و پیوندی بین دیدگاه وی و قلمرو سیاسف و اجتماعف وجود ندارد بلیه منظور آ است که وی
انقلاب را نیز در مسیر ایدههای خود مفدید و تفسیر مفنمود تا آنجا که گاهف به نظر مفرسد
تعابیر رردید بیش ا توضیح وضعیت انقلابف در بیرو  ،برآمده ا حدیث نفسِ خود اوست.
موضعف ایجابف رردید در خصوص انقلاب و اینیه تلاش داشت این پدیده را در پرتو آرای خود
تفسیر نماید ،را مفتوا مهابه دیدگاه هایدگر دانست چو هایدگر نیز در مانهی خود به دناال
پیوند میا تثملات نظری خود با امر واقع در عرتهی سیاست بود .در این میا الاته اتیای به
برخف ماانف نظری خاص و تلاش برای ت لیل انقلاب ا اویهی مفروضات روق ،نتایج و تاعات
خاتف داشت ا جمله آنیه ساب گردید رردید بیش ا آنیه واقعیتها را نقطهی عزیمت خود
برای نظریهپردا ی قرار دهد ،ا انقلابف سزن به میا آورد که:
«خودش در دنیای ذهنف خویش و براساس رلسفهی تاریخ دو قطاف خویش ،مراد مفکرد.
مواضع سیاسف رردید ،حاتل حرکت ا سوی مفاهیم ذهنف به سوی واقعیت اجتماعف و
تاریزف یا ا تاریخ اگزیستانسیال به سوی تاریخ واقعف بود و همین امر خود را در موضعگیری-
های سیاسف و اجتماعف غیر واقعبینانه رردید آشیار ساخت»(عادالیریمف.)635 :5630 ،
الاته هر تثملف در باب وجود و به طور مهزص اندیههی هستفشناسانه ،آرار و نتایج خاص
سیاسف و اجتماعف نیز در بر دارد اما نیتهی مهم آ است که بنیا نهاد ماانف ریر بر گونهی
خاتف ا تفیر هستفشناختف به ن وی که بیش ا استدلال و تفاهم بینالاذهانف ماتنف بر
شهود و دریارت شزصف باشد ،ناگزیر پای برخف احتمالات را به میا مفکهد .برای مثال
1 .Concreteness
2 .Practical

208

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بررسی چیستی و ابعاد انقلاب در ...؛ جلال سبحانیفرد و همکاران

«سیاوش جمادی» بر آ است که تثملاتف ا سنخ وجودشناسف و یا نگرش عررانف ،به ساب
رقدا رابطه ی عقلانف بین ارراد در قالب مدینه و پولیس و به دلیل آنیه بر اساس تجربهای
شزصف شیل گررته است ،مف تواند پیامدهای منفف برای سیاست داشته و حتف سر ا راشیسم
درآورد(عادالیریمف .)558 :5635 ،به عاارتف دیگر در این دیدگاه ستیز با عقلانیت در عرتهی
رردی ،به عقلستیزی در قلمروی سیاسف و جمعف مفانجامد .با آنیه مفتوا در باب وجود
رابطهی ضروری و ناگزیر بین مااحث هستفشناسف و آرار سیاسف مترتب بر آ  ،نظری انتقادی
داشت ،با این حال مواجههی وجودشناسانهی ترف با امور انسانف و ا جمله اجتماعف و
سیاسف ،ا آ جهت که این مسائل انضمامف را بر اساس الگوهایف کلا و ا قال تعیین شده
ار یابف مفکند و بزش مهمف ا آنها را ا حیطهی گفتگو و ب ث عقلانف خارج مفسا د ،در
معرض برخف خطرات ناشف ا استاداد رأی و یا تمامیتخواهف قرار دارد .ا سوی دیگر دیدگاه
رردید بر جناهی باطنگرایانهی5اسلام اترار دارد که همانند گرایش ریری هانری کربن ،در نزد
گروه هایف همچو تصوف و یا اسماعیلیه غلاه داشته است .این در حالف است که تثکید بر ابعاد
خاتف ا اسلام گاهف به بهای نادیده گررتن وجوه دیگر اسلام ا جمله رقه و شریعت حاتل
مفشود) (Sorush, 2019: 314و این خود ناشف ا نگاهف گزینهف به اسلام تواند بود.
رردید انقلاب اسلامف را نه حدّ نهایف و غایف بلیه شروع مسیری مفداند که تنها با ظهور
امام ما به سرمنزل واقعف خود خواهد رسید و لذا این حرکت تنها بزهف ا انقلابف حقیقف
است که همهی ارراد بهر چهم انتظار آ هستند .وی در مواضع خود در دورا پس ا انقلاب به
مزالفت شدید با کسانف مفپرداخت که به عم وی مزالف انتظار آمادهگر برای انقلاب حقیقف
و نجات ا عسرت آخرالزمانف بودهاند .به طور مهزص وی جریا لیارالها در داخل و نیز
پهتوانهی ریری آنها مزصوتاً «کارل پوپر» را آماج انتقادات خود قرار مفداد و در این امر آ
گونه که ویژگف خاص گفتار اوست ،ا دایرهی انصاف نیز خارج مفگردید و اغلب ایها را
مزالف انقلاب واقعف و طرردار حفظ وضع موجود و ارتجاع مفدانست .برای وی بود در مسیر
تطور و دگرگونف انقلابف تا آنجایف اهمیت دارد که وی بر لزوم متذکر شد در خصوص این امر
تثکید نموده و مفگوید:
«یاد اسم آخرالزما روح مانه است که انسا را برمفانگیزد .اگر کسف لااقل انقلابف بود گرچه
عررانف ناود این کس برای من ار ش دارد»(دیااج.)65-60 :5683 ،
1. Esotericism
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و یا در باب ب ثهای خودش اظهار مفدارد که:
«بنده میر لیل و نهار و رلک دگف را سالها است که قریب به معنف غرب دگف به کار بردهام؛
ولف بعد ا انقلاب این توریق را پیدا کردهام که مطلاف را عنوا کنم که با انقلابف که رعلاً ت قق
پیدا کرد ه است ،موارق باشد؛ چه اگر مطلب بنده دانسته یا ندانسته با انقلاب اسلامف موارق
نااشد ،باید بگویم خذلا است به جای توریق»(رردید.)55 :5635 ،
به این ترتیب رردید گرایش شدیدی به انقلاب دارد که برخف آ را به گرایهات روا -
شناختف و شزصف نسات دادهاند .5با این ح ال به ساب آنیه موضوع این نوشتار مربوط به
خصایص شزصف و مهف رردی وی نیست ،ا این جناه عاور نموده و تنها نظریات وی را مورد
بررسف قرار مفدهیم .ا حیث نسات انقلاب با منظومهی ریری و ماادی تفیر رردید ،چنانچه
اشاره شد ،گویف رردید ا پیش این را برای خود ررض دانسته است که ا انقلاب ایرا به مثابه-
ی رویدادی برای گهایش ارق تفیر رردایف و پسرردایف عالم دراع نماید؛ روندی که وی
امیدوار بود به مدد آ بتوا ا طاغوت دگف دورا جدید رراتر رود .با این حال شاید رردید ا
این نیته غفلت داشت و یا ممین است در مانهی وقوع انقلاب و حتف تا مدتها پس ا وقوع آ ،
قادر ناود دریابد که:
«مقابلهی انقلاب ایرا و نظام سیاسف حاتل ا آ با غرب ،مقابلهای سیاسف و ایدئولوژیک است
و این ن وهی تقابل نه تنها نمفتواند به ظهور عالمیتف جدید و به تعایر رردید ،تاریخ پس-
رردایف منتهف شود بلیه خود ا مهمترین مینهسا ا عررف شد تمام عیار سنت و رشد
گستردهی سیولاریسم و نیستانگاری غربف و هرچه سریعتر شد روند اضم لال ما در دل
ررهنگ و تمد جهانف شده غربف خواهد بود»(عادالیریمف.)630 :5630 ،
رردید تصویر مورد انتظار خود ا تاریخ پسرردایف عالم را تا حدّ امیا ایدهآلیزه نموده و بر
آ است که همه ی آ اموری که تا کنو مجال ت قق آنها در طول تاریخ وجود نداشته است،

 .5برای نمونه «رامین جهاناگلو» هراس رردید ا ت ت تعقیب واقع شد ا سوی انقلابیو به ساب برخف رعالیتهای
همسوی وی در دورا قال ا انقلاب را در مواضع رردید پس ا انقلاب مورر دانسته است و یا «موسف اکرمف» که اطاعت وی
ا نفس امارهاش را در نوع مواضع وی به ویژه علیه دیگرا  -بهرغم نقد رادییال رردید ا نفس امّاره -مورد توجه قرار داده
است و نیز نظریات «داریوش آشوری»« ،سیدحسین نصر» و «نصرالله پورجوادی» را نیز مفتوا با عنایت به تغییرات خلق و
خو و نیز آرای وی شاهد مثالف برای این قضیه برشمرد(برای نمونه ر.کJahanbeglu, 2019: 107 .؛ آشوری652 :5632 ،؛
پورجوادی 5632 ،و نیز اکرمف.)5635 ،
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در ارق آینده مف تواند برو و ظهور یابد .وی در مااحث خود با اشاره به وِلایت به معنف حیومت
و وَلایت به مفهوم دوستف ،معتقد است:
«در وِلایت مطلب این است که در تاریخ اسلام ،در خصوص مسئلهی جانهین پیامار و [تلقف]
اهل جماعت ،ما طوری بوده که نمفشده ،وقت آ نرسیده بود که به ن و وحدانف ،وِلایت با
وَلایت جمع بهود؛ به عنوا اینیه وَلایت باطن وِلایت باشد»(رردید .)00 :5635 ،بدین ترتیب
رردید باهمبودگف و جمعِ بین این دو جناه را به مانف خاص و پدیدار شد نوعف آگاهف در
مانف خاص مربوط مفداند .در کنار این وجه معررتف ،رردید نیمنگاهف نیز به مصل ت در
روابط بین اهل تسنن و تهیع داشته و ضمن اشاره به عدم امیا ت قق وحدت ریمابین آنها در
گذشته ،به ات اد بین آنها امید دارد تا جایف که تصریح دارد نمفخواهد امام ما شیعه را به
ن وی طرح نماید که «با وحدت مورد نیا همهی ملل اسلامف در تعارض باشد»(دیااج:5683 ،
.)050
5
در نزد رردید ،پدیدار شد ارق مسی ایف و موعودباورانه به عنوا ویژگف مهم سیاست
انقلابف مطرح گردیده است) (Mirsepassi, 2017: 45که مفتوا آ را ذیل گرایش کلف در
بین روشنفیرا و حتف در نظام سیاسف موجود در با گهت به آ چه هویت خویهتن تلقف
مفشد ،به شمار آورد؛ به ویژه که هویت ایرانف با دلمهغولف ا سوی بسیاری ا روشنفیرا و
متفیرا ایرانف برای مواجهه با دنیای مدر همراه شده بود و اندیههی ایرانف همواره درتدد
تلفیق بین آنها بوده است.
رردید در ارائهی مدل مطلوب خویش برای آینده ،متثرر ا «مارتین هایدگر» بود .هایدگری
که با نقد تاریخ متاریزیک غربف ،درتدد نفف الگوی غالب و راهیابف به جها ریری نوین است.
الاته هایدگر ا متن خود اندیههی غربف در جستجوی چنین دیدگاه رادییال و منتقدانهای
برآمده است .نظر خود هایدگر نیز در این مسیر دارای تطوراتف بوده است چنانچه ا دیدگاه
«جیّانف واتیمو»  ،هایدگر پس ا چرخش و با به تعایری گهت مههورش به جای تعایر غلاه 2بر
متاریزیک که در آرار پیهین خود به کار مفبرد ،ا تعایر گسست 6ا متاریزیک استفاده مفکند.
ل بر آ است که گویف هایدگر مفپذیرد که نمفتوا متاریزیک را به راحتف نادیده
این تغییر دا ّ
1. Messianic Horizon
2. Uberwindung
3. Verwindung
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گررت .اگر بر آ باشیم که با ا اساس وجهف متاریزییف دارد ،در آ تورت ناگزیر
متاریزیک نیز بزهف ا ساحت وجود بوده و نمفتوا ا آ گسست حاتل نموده و یا آ را
نادیده گررت بلیه تنها مفتوا ا سیطرهی مطلق آ کاست تا متاریزیک به تمامف همهی
ساحت وجودی و اندیههی را در بر نگیرد(عادالیریمف .)535-531 :5635 ،ا دید
اگزیستانسیالیستف ،انسا در قالب همین م دودیتهای متاریزیک ،قادر به آررینش امیاناتف
نوین و برو ظرریتهایف جدید است که وجه استعلایف و تعالف آدمف نیز در آ معنادار
مفشود .اتطلاح «تعالف» به معنای لاریز شد و نیز گذشتن و گذر است که به طور خاص ا
دیدگاه هایدگر مزتص انسا و به تعایر وی «دا این» است(کورو  .)553-555 :5653 ،با وجود
اینیه وجه نفف کنندگف در نزد هایدگر قوی و برجسته است ،اما رردید آ را نه تنها مزتصّ وی
نمفداند؛ بلیه بر آ است که کلیت جها و انسا ها در شرایط انتظار برای دورانف متفاوت ا
آنچه تا کنو بوده است ،به سر مفبرند بدین معنا چنین انتظاری ،نیا و مطالاهای جهانف است
و انقلاب ایرا نیز ا یک نظر در متن چنین خواستهای قابل طرح است:
« جها نیا به نه گفتن دارد و این در ایرا قوی است .جلوی این نه گفتن را شرق و غرب مف-
خواهد بگیرد .امام خمینف مفخواهد به بهر امرو نه گوید .الاته نه گفتن در هیدگر بیهتر
است .الاته شعار کفایت نمفکند و باید دید در عمل چه رخ مفدهد .موضعگیریهای جمهوری
اسلامف ا نظر مانایف غالا ًا شرقف و یا غربف است یرا مهیل است طوری بیا کنند که لااقل ا
ل ا نظری مسائل به گونهای بیا شود که شرقف و غربف نااشد»(دیااج.)016-012 :5683 ،
آنچه رردید در انقلاب مهاهده مفکند ،پدیدهای است که مفتواند آغا گر مسیری برای روند
تا هی جهانف باشد؛ ررایندی که الاته هنو در ابتدای مسیر خود گام برمفدارد و تا ت قق
تمامف ظرریت های بالفعل آ راه دور و درا ی در پیش است .نزستین و مهمترین لا مهی
چنین امری ،آگاهف و التفات به مسئلهی غربزدگف است که ما نیز اکنو در ذیل آ قرار داریم.
به باور رردید ،حوالت ما هما حوالت غربیا است با وجود این وی انقلاب را در قالب بیانف که
الاته چندا امیا عملیرد رعالانهای هم ا آ مورد انتظار نیست و یا لااقل شفاف و روشن
نهده ،ذیل انتظاری آمادهگر مورد نظر قرار مفدهد که الاته خالف ا خدشه هم نیست چرا که:
«آنچه پس ا این تثملات اتفاق مفارتد ،ماجرا را پیچیدهتر مفکند .در سر مین ما که تاریزش
ذیل تاریخ غرب قرار دارد ،انقلابف روی مفدهد که مفخواهد به غرب نه بگوید .رردید که سزت
در انتظار انقلاب بوده است ،دیگر به ن و نظاممند به سا گار کرد اندیهههایش با وقایع یا
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توضیح و تایین وقایع بر اساس اندیهههایش نمفپردا د و ییسره درگیر ت ولات اجتماعف مف-
شود و مفکوشد اندیهههایش را م ک اعمال و اریار سیاسف– اجتماعف قرار دهد و جریا
انقلاب را همسو با اندیهههایش سا د .او و به تاع او شاگردا انقلابفاش رراموش مفکنند که او
شرق را در خفا مفدید و سودای با گهت به گذشته را م ال و ما را مقلّد غرب دگف» (هاشمف،
.)525 :5635
در واقع رردید و شاگردا وی همچو «م مد مددپور» (ا جمله در کتاب «خودآگاهف
تاریزف») برخلاف اینیه پیش ا آ ا حیث حوالت تاریزف ،ایرا و بلیه کل شرق را نیز در
ذیل غرب قرار مفدادند ،به طور مهزص بر این باور تثکید مفور ند که «انقلاب [اسلامف] آغا
تعرّض شرق علیه غرب و تفیر غربف و روی کرد شرق به تفیر معنوی و حیمت اُنسف بود»
(هاشمف .)528 :5635 ،همه ی این توجهات به انقلاب در کهور ایرا  ،در حالف است که رردید
تعلّقخاطر چندانف به ناسیونالیسم نها نمفدهد و مفگوید:
«میهنپرستف نفس امّاره غرب ده است .حبّ وطن ا ایما است و حبّ خانما  .اما آ وطن
جایف است که ورا نام نیست .موطن اتلف ما هما عین رابت ماست»(5دیااج.)065 :5683 ،
رردید همچو هایدگر بیش ا هر چیز به بفخانمانف وجودی انسا معاتر توجه دارد و لذا
اهمیت چندانف به واحدی همچو ملت -دولت نمفدهد .چنین برخوردی با موضوع شاید ا
حیث اینیه وی دلنگرانفهای کلفتری همچو وضعیت وجودی انسا در دورا معاتر داشته،
قابل درک باشد اما با این حال وی نیز همانند هایدگر حداقل در مانف که نقطهی عطف مهمف
به ل ا سیاسف در کهور رخ مفدهد ،نمفتواند بدا بفاعتنا باشد تا جایف که هم هایدگر و
هم رردید تمجیدی وارر ا رخدادهای مذکور به عمل آورده و حتف به شیلف اغراقآمیز تلاش
دارند خود را با جریا کلف آ همسو و همگام نها دهند .در این باب الاته تنها رردید و
پیروا وی نیستند که سودای چنین تغییری در ساحت کنونف عالم را طرح مفکردند؛ کسا
دیگری هم بودهاند که مفاندیهیدند انقلاب ایرا را باید حرکتف در راستای استمداد ا مولفه-
های قدسف و معنوی و به طور مهزص دین برای تغییر در مناساات نهادینه شدهی معاتر ،که
بر گفتمانف مادی و سوژهم ور بنیا نهاده شده ،به شمار آورد .برای نمونه «میهل روکو» در
ل منجر به انقلاب و رتد نمود
مطالعه ی میدانف و مهاهدات خود در تابستا و پاییز سا ِ
 . 5اشاره به بیتف ا مولانا:

این وطن مصر و عراق و شام نیست
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مجموعه ت ولاتف که به وقوع انقلاب در سال  5353/5655انجامید ،این انقلاب را ا حیث
شیارف که در متن گفتما مدر ایجاد نموده بود ،مورد توجه قرار داد .آنچه روکو در
ب در حال وقوع در ایرا گزارش نموده است ،واکنش در مقابل مدرنیزاسیو
ملاحظاتش ا انقلا ِ
رژیم پهلوی بر اساس نگاهف به داشتههای خود در گذشته بوده است به تعایر وی:
«در رویدادهای اخیر عقبماندهترین گروههای جامعه نیستند که در برابر نوعف نوسا ی بفرحم
به گذشته روی مف آورند بلیه تمامف یک جامعه و یک ررهنگ است که به نوسا یای که در
عین حال کهنهپرستف است نه مفگوید» (روکو.)53: 5632 ،
با همه ی اینها ییف ا سوالات مهم آ است که آیا انقلاب ایرا به ارائهی مدل گفتمانف
بدیلف در مقابل دیدگاه غالب مدر در جها معاتر مورق شد؟ سوال دیگر و شاید مهمتر آنیه
بر اساس ماانف ت لیلف روکو که معتقد به تفوّق نظام دانایف و به اتطلاح اپیستمهی مدرنیته بر
همه عرتههای اجتماعف است ،چگونه مفتوا اتزاذ موضعف مستقل و برخلاف این گفتما را
توضیح داد .همین سوال در مورد تلاش رردید برای تئوریزه نمود انقلاب ایرا در متن
مناسااتف به تعایر وی «غرب ده»« ،طاغوتف» و دچار و ماتلای به «حوالت تاریزف مدر » نیز
وجود دارد .نیته ی مهم آ است که به ل ا پیچیدگف اوضاع و احوال اجتماعف در جامعهای
مثل ایرا برای بسیاری ا جمله جریا رردید و دیگرا اعم ا موارقا و مزالفا وی این
موضوع همچنا در هالهای ا ابهام مانده که کیستف و خویهتنف که اتیل بوده و باید با نقد
مواردی ا قایل سنت بدا رسید کدام است که تا ه پس ا آ بتوا امیدوار بود که چنین
گفتمانف در جها بسط و توسعه یابد؟ این مطلب ا آ رو حائز اهمیت است که با اندیهف در
متن بسیاری ا عناتر سنتف نیز با نگاه با اندیهانهی مدر تورت مفگیرد که ا جملهی آنها
مفاهیمف همچو خودآگاهف ملف است .میهل روکو بر آ بود که« :کار لاییسیته هم بسیار
دشوار بود یرا در واقع مذهب شیعه بود که بنیاد اساسف آگاهف ملف را مفساخت» (روکو،
 .)21 :5632بر مانای این نظر مفتوا گفت با اندیهف در گفتما سنتف نیز ماتنف بر آمو ه-
های مدر و با نگاهف ا بیرو تورت مفگیرد؛ ظاهر ًا ا درو خود سنت نمفتوا آ را کما
هو حقّه مورد با بینف و ار یابف قرار داد .اگر آ گونه که رردید مایل به تورتاندی آ است ،با
ظهور متاریزیک در یونا و تسرّی آ به جها اسلام غرب دگف جزو سرنوشت و تقدیر
تاریزف ما گردیده است ،شاید برای تصور رهایف ا آ نیز باید نگاهف ا بیرو و الاته این بار
با تثکید بر یارتن راهف به تفیر(و نه رلسفه در معنای رایج آ ) یارت .همین نیته با همهی
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تمنایف که در خصوص آ وجود دارد ،نااید موجب غفلت ا یک مسئلهی اساسف گردد و آ
هم اینیه اندیهید به عالمف دیگر و با هستف و اقتضائاتف به کلف متفاوت ا آنچه در آ قرار
داریم ،بدا معنا نیست که ت قق چنین عالمف به راحتف میسر و دستیارتنف است .حوالت
تاریزف همگا را در برگررته و منتقدا چنین مناسااتف نیز نقطهای استعلایف بر ررا تاریخ
موجود ندارند که ا آ منظر بتوانند به نقد و نفف رویهی مسلّط کنونف بپردا ند .رردید همچو
برخف دیگر ا روشنفیرا معاتر ایرا ا جمله شریعتف ،انقلابف با رنگ و بوی عررانف را طرح
نموده و جلوههایف ا اندیههی مارکس را هم مفتوا درآ ملاحظه نمود؛ هرچند که مارکس
حضور مستتر و پوشیدهتری نسات به هایدگر در آرای رردید دارد(هاشمف )616 :5636 ،اما در
نزد رردید حداقل بر اساس خوانهف که عااس معارف ا رلسفهی تاریخ وی ارائه نموده ،رگههای
مارکسیستف در نگاه به تاریخ قابل ردیابف است؛ مزصوتاً آنیه تصویر وی ا امت واحده در
ابتدای تاریخ و نیز غایت واپسین تاریخ ترسیم شده ا سوی رردید با اموری ا قایل تساوی
انسا ها و نیز عدم وجود منا عات طاقاتف و اقتصادی همزوانف دارد .بدین ترتیب دو ویژگف
اندیهه ی مارکس در این خصوص قابل توجه است ییف ادواری بود تاریخ و داشتن مادأ و
منتهایف برای آ که دارای روندی جاری و قابل پیشبینف است و دیگری نارد طاقاتف که
سرنوشت تاریخ را در نهایت رقم خواهد د(هاشمف .)513 :5635 ،رردید به ل ا ماانف ریری
خود نسات و میانه ای با ماتریالیسم دیالیتییف ندارد اما همانند جریا چپ وضع موجود را
برنتابیده و خواها تغییر است تا جایف که مفگوید:
«اساس ًا باید چپ را قاول کنیم ولف هر نیستانگاری و خودبنیادی و طاغوت دگف را برداریم و
من این را با دید آمادهگر برای ظهور امام ما مفبینم و تا آنجا که خدا و ریرم به من کمک
برساند ،در جهت انقلاب عمل مفکنم .چپهایف که انقلاب اسلامف را قاول و دارای انتظار
آمادهگرانه و برای رردای پرولتاریا عمل مفکنند ،قاول دارم و مزالف سرسزت کسانف هستم
که در جهت حفظ وضع موجود تلاش مفکنند و مفخواهند وضع سابق را برگردانند به خصوص
در دانهگاه امرو »(رردید .)66 :5636 ،بر این اساس رردید به امیا پالایش در گفتما چپ
باور دارد و انتظار آمادهگر را با سرنوشت رردای پرولتاریا هماهنگ مفبیند.
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نتیجه گیری
اگر ا ادبیات و مضامین مورد توجه و علاقهی خود رردید بهره بگیریم ،شاید بتوا گفت
ظهور رردید و نظریات وی با همه حسنها و معایب آ مصداق بار و مهزصف ا حوالت
تاریزف کهورما و یا تقدیر در معنای عام آ بوده است؛ مانهای شیستخورده ا تجربهی
انقلاب مهروطه و در حال اخذ جلوههای متعددی ا مدرنیزاسیو به شیلف عمدتاً حیومتف و
آمرانه و همزما در حال رویارویف با سوال نوظهور و به شیل نوینف تورتاندی شده ا اینیه
در این میانه چه باید کرد و راهیار مناسب برای این وضع چگونه باید باشد؟ هما گونه که
تلقف رردید ا غربزدگف وجودشناسانه است ،برداشت وی ا انقلاب نیز بیش ا هر چیز دلالتف
هستفشناختف دارد و وی انقلاب را راهف برای تفیر پسرردایف در عالم مفداند .با این حال
رر دید آ گونه که مقتضای نگرش کلا وجودشناسانه است ،چندا به رهم امور جاری و به
ویژه چگونگف آنها توجه نمفکند؛ بیش ا همهی اینها گویف وی آ چنا درگیر تفیر در باب
آینده و امیانات پیش روی آ است که انقلاب را نیز در دستگاه مفهومف خود با سا ی و تفسیر
مفکند .وی قال ا انقلاب نیز سودای تلاش برای ترسیم وضعیت ایدهآل را با نقد مفاهیمف
همچو طاغوت در سر داشت اما بعد ا انقلاب و بهرغم تداومبزهف بدین بزش ا دلمهغولف-
هایش ،سعف دارد امور انضمامف تری را نیز مورد توجه قرار داده و آنها را نیز در ذیل دیدگاههای
خود طرح کن د که بزهف ا آنها در مواضع خصمانه و گاهف غیرمنصفانهی وی در مورد نظریات
و نیز جریا ها و اشزاص مزتلف برو و ظهور یارته است .بزهف ا این نگرش رردید بر ارر
قطافسا ی شدید اندیههی وی شیل گررته است آ گونه که مواضع او را ا مسائل
وجودشناسانه به ساحتف ایدئولوژیک و بر مانای قطبهای الهف و شیطانف مفکهاند .به نظر
مفرسد رردید در ورای تثملاتش در خصوص میراث گذشتهی اسلامف و شیعف و با وجود
استفاده ا برخف ظرریتهای مندرج در آ  ،بیش ا آنیه همچو برخف ا احیاگرا سنتف و
دینف به با سا ی آنها اقدام کند ،ا آنجا که کلیت آنها را بر ارر استفادهی آنها ا گفتار
متاریزییف ،راقد اتالت و روح لا م برای معنابزهف به مناساات انسانف مفداند ،بیهتر نگاه خود
را به امیانات بالقوه در آینده معطوف نموده است .با این حال چنانچه اشاره شد ،در نزد طیف-
های مزتلف ا جمله رردیدیها پروندهی این سوال همچنا با و گهوده است که سا و کار
مقابله با ان طاط و تفیری که رردید آ را قالاف و راقد ذکر و ریر مفداند ،چگونه ممین و
میسر خواهد بود .آیا انقلابف که ا دید رردید حتف بسیاری ا آنا که برای انجام آ اقدام
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نمودند و در راه تداوم آ نیز تلاش مفکنند ،ولو ناخواسته غرب دهاند و ا این امر آگاهف و
اطلاعف نیز ندارند ،مفتواند مقدمه ی درانداختن طرحف به کلف مدر در عالم باشد؟ موضوع
مهم آ است که اندیهه ی منتقد رادییالف همانند هایدگر به جستجوی امیاناتف ا بطن خود
ررهنگ و اندیههی غربف برآمده است اما اگر امیانات موجود در سنت ما راقد قابلیتهای لا م
در خصوص الهام بزهف برای چنین حرکت بنیادین و انقلابف باشد ،چه دستاویزی را باید مدّنظر
و مورد استفاده قرار داد .در اینجاست که به نظر مفرسد تقابل ولو وجودشناسانه ا جانب
جریا رردیدیه به ناگزیر وارد را ایدئولوژیک مفشود؛ بدین معنف که ناگزیر است مسئله و
مهیل کنونف خود و ان طاط حادث شده در تجربهی تاریزف خود را در نساتف با دیگری که به
طور مهزص جریا مدرنیته و غرب معاتر است ،تعریف نماید .حداقل در این مجال ،نااید به
تورتف شتاب ده و با قاطعیت ا درستف و یا نادرستف چنین تصوری سزن بگوییم ولف همین
قدر مفتوا بیا کرد که چنین نتیجهای در چارچوب امیانات یستف و ریری اجتنابناپذیر
مف نماید .به عاارتف دیگر تا مانف که کیستف و هویت ما در قاال دیگری بر اساس جاههگیری-
ها و مواجهههای ایدئولوژیک مورد با نگری قرار نگیرد ،حداقل ا حیث سیاسف و اجتماعف
امیا با نمایف وضعیتف هستفشناسانه هم وجود نزواهد داشت .این مطلب شاید با الگوی
متداول در متاریزیک سنتف که در آ موضعگیریهای حو هی عملف و پراتیک مناعث ا
ماادی وجودشناسانه قلمداد مفشد ،ررق داشته باشد ولف در دنیایف که راقد ماانف تعیین-
کننده ی متاریزییف پیهین گردیده ،این رویه امری کاملاً م تمل است .برای همین «داوری
اردکانف» در کتاب ناسیونالیسم و انقلاب خود بر این نیته تثکید مفکند که وجه استقلال
سیاست در دورا جدید ساب شده که آ را منهث و سرچهمهی امور دیگر به شمار آورند .این
امر تقدم مولفههای ناظر به امور انضمامف و تعیّنهای اجتماعف در شیلدهف به مسائل انتزاعف
را خاطرنها مفسا د .در نهایت مف توا گفت نگرش رادییال به معنای با نگری در ماادی
هستف شناسانه به هما اندا ه که ا حیث نظری موضوعف بنیادین است ،در عین حال در
معرض خطراتف سهمگین هم قرار دارد ا جمله اینیه در آ موضوع ،مقطع مانف و یا گفتما
مورد ب ث به شیلف یربنایف مورد نقادی و بلیه نفف قرار مفگیرد که گاه امیا هر نوع تثمل
نقادانه و گزینشگرانه در مورد اقتااس آگاهانه –اگر امیا این امر را منتفف ندانیم -ا بین مف-
رود .نمونهی این قضیه را در مواجهه با عقلانیت مدر و اجزای متعدد آ ا جمله در موضوع
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تینولوژی مف توا مهاهده نمود که به تقابلف تقریااً رویارو و خصومتآمیز در نزد بسیاری ا
طرردارا این گفتما منجر گردیده است.
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