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:چكيده

و غرب واژ و انديشه هستند كه گاني شرق بـا پـذيرش.ي ايرانيان دارنـد پيشينه طوالني در ادبيات

و انديشه به اين نكته پي مي بريم كه ريشه   از كجا وارد ادبيـات اصطالحاتي اين همراهي ادبيات

به.ده استشما و غرب نخستين بار توسط عرفاء شد مفهوم شرق ها در مـسير اين واژه.كار گرفته

تمركـز ايـن مقالـه.و در نهايت به فضاي جديد رسيده اند يافتهي خود چندين بار تغيير معنا تاريخ

ا  و كه فرديد چگونه با بهـره اين،استفرديد نديشه بررسي اين دو واژه در گيـري از ادبيـات چـپ

و در تقابـل بـا ادبيات عرفاني سرزمين خود اين دو واژه را بازتوليد مي  و در دنياي مـدرن آن كند

 فرديـد از نظـر بررسـي ايـن دو واژه در گـرو شـناخت ادوار تـاريخ.دهدميآنها معناي جديد به 

.به تعبيري بحث از حقيقت غرب زدگي مستلزم بحث از ادوار تاريخ است.باشدمي

: واژگان كليدي

 فلسفه تاريخ،،ادوار انديشه،،ادبيات غرب،،شرق

   66409595Email: alirezasadra@gmail.com: فاكس: مسئول مقاله*

.ن مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيداياي اطالع از ديگر مقاالت منتشر از اين نويسنده در بر
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 مقدمه
كه بع  در)128-74،12افـشار(دها نام خانوادگي فرديد را براي خـود برگزيـد سيد احمد مهيني

به1289اي نسبتاً مرفه در سال خانواده وي در آغـاز.1)1381،2فـروزان( دنيا آمد خورشيدي در يزد

و بسيار تحت تأثير برگسون بود  و تجددخواه دكتري به ديار فرنگ رفت تحصيل براي. غربگرا

شد.دادتشكيلاراتي جلس،پس از بازگشتو  به فرديديه معروف .)1374،7شايگان(كه بعدها

او. درگذشـت1373و در سـال داخـل ايـران بـود فرديد از منتقدين سرسـخت غـرب در

بي هيچگاه در عرصه و زندگي اجتماعي موفقيتي كسب نكرد اما به ايـن امـوري سياست تمايل

و شاگردان او در جمهوري اسالمي تأثيرگ . ذار شدندنبود

و ادبيات.1  انديشه
و انديشه فلسفي شـكل،با ظهور تفكر پست مدرن  مباحث طوالني در باب همراهي ادبيات

و ادبياتةهاي دور انديش از زمان.گرفت بـا انديـشه همـراه نيـز فلسفي در ادبيات متجلي شده

و انديشه فلسفي در يكديگر. بوده است  و همزمـان مطـرح تني به تعبير رورتي عرصه ادبيات ده

و اي با نوشتن رمان ندا نوشتن كتاب فلسفي فاصله. اندشده كـار واژگـاني كـه در زنـدگي بـه رد

و فلسفي دارند بريم صبغه مي . (Rorti, 1999,34) اي تاريخي

كه در زندگي روزمره ما به و شرق مي غرب و كار رود چندين بار از معناي خود تهي شـده

2ها همچنان در ناخودآگـاه جمعـي معاني مختلف تاريخي واژه.فته اند معناي جديد به خود گر 

و چندان از معناي پيشين خود تهي نشده و زنجيروار معاني گذشـته بـا ايرانيان حضور دارد اند

مي معاني جديد همراه گرديده  به حيات خود ادامه و هر كدام همچنان گاه چند معنـي. دهند اند

به از يك واژه به صورت همزما  مين و نوعي همزماني امور نـاهم كار امـا.شـود مـي3زمـان رود

ي امروز بايد خواستاراني داشته باشد تا به كـار ها در جامعه واقعيت آن است معاني متعدد واژه 

هـاي معاني متعدد موجود از يك واژه در عرصـه اجتمـاعي بـه سـبب وجـود گـروه.شود برده

و انديشه مـا ايرانيـان واژه. رنداجتماعي است كه آن كاال را خريدا  و شرق در ادبيات هاي غرب

كه گفته شد ادبيات با انديشه فلسفي تنيده شده اسـت  و همانطور به كار رفته است .بسيار زياد

و شرق در دوران اسـالم سـده ميانـه بيـشتر در ادبيـات بكـار كه غرب بـرده واقعيت آن است

و شـايد بتـوان گفـت عرفايي توانمند نيـز بـوده شده است فالسفه ايراني در باطن خود مي انـد

 
.]1377،104بروجردي[ خورشيدي را سال تولد فرديد مي داند1291مهرزاد بروجردي.1

را.2 و سمبولهايش اثر يونگ مراجعه شود؛يونگ به كار برده است اين اصطالح . براي مطالعه در اين باب به كتاب انسان

). فصل اول1370يونگ،(

)1380مانهايم،(. به همزماني امري از گذشته با امروز داردگردد كه اشاره مانهايم بازمي اين اصطالح به كارل.3
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و شـرح آراي عرفـاني نيـز بـوده اسـت . ادبيات جدا از همراهي با انديشه فلسفي، مظهـر بيـان

به دوران پيش از اسالم نيـز رجـوع كـرد توان در ريشه مي و شرق شـك امـا بـي1شناسي غرب

در ابن كه ي«داستان تمثيلي سينا نخستين فردي بود  رمان عارفانه خود اين دو واژه» قظانحي بن

و شرق در تفكرات فرديـد كـه. كار برده است را به شايسته است پيش از بررسي واژگان غرب

و راه تعبير معناي فكري او است . به شرح معاني اين دو واژگان بپردازيم؛رمز

شرق ريشه.2 و  شناسي غرب
كه گفته شد اين دو واژه و فالسفه به ين بار نخستهمانطور شد توسط عرفا  بوعلي.كار برده

كه اين عبارت را در رمان عرفاني خود حي بن يقظان، بـه زنده بيـدار، نخستين فيلسوفي است

در.كار برده است  كـه از اسـماء ذاتيـه»حي«برگيرنده دو مفهوم بزرگ عرفاني است نام كتاب

و رود بـه شـمار مـيي عرفـان مرحلـه3به معناي بيداري كه نخستين» يقظان«و2خداوند است 

بـوعلي. شـود معنـا مـي"حيات محصول بيداري از غفلت"اللفظي عنوان كتاب صورت تحت به

به عرفان بود اما عارف نبود  در داسـتانييو.5و مرجع پاسخگويي سواالت عرفا بـود4شهره

به سلوك عرفاني دو واژه  و شرق مربوط به كـار بـرد غرب ت بتـوان گفـت شـايد بـه جـرأ. را

كه با جسارت وي عرفاني خود را بر پايه تمركز فلسفه،سهروردي نخستين فردي بود ي شـرق

به صورت فلسفي بررسي كـرد و اين دو عبارت را سـهروردي نيـز در ايـن راه. غرب گذاشت

و گمراهي مـي مراد كرده همان معاني بوعلي را  و غرب را مظهر ظلمت را است و شـرق دانـد

به هدايت شرق حركت نمايـد مظهر مطل  كه سالك بايد از ظلمت غرب سـهروردي.ق نورانيت

در. شيخ اشراق نام دارد،در عالم فلسفه  . اسـت مصدر شـرق در بـاب افعـال ان عربزباشراق

كه بيشتر عقلـيكه با عقايد نوافالطونيانستا» حكمت اشراق«مشهورترين رساله شيخ اشراق

و ظهور انوار عقلي بـر نفـوسبر سهروردي، در اين اثر.6متفاوت استو برهاني بوده،  شروق

و. تاكيد دارد االنوار انساني از مشرق و نورافـشاني اشراق مصدر اسـت معنـي آن درخـشندگي

 
به-1 و مي اين ادعا توسط سنت گرايان ص 1380نصر،(. شود خصوص شوان پيگيري ،218(
.براي مطالعه بيشتر به كتاب كشف المراد تاليف عالمه حلي مراجعه شود.اسماء ذاتيه خداوند حي،عالم،قادر است-2
ي سيروسلوك است يقظه نخستين-3 .مرحله
 جزوات درسي قوام صفري رب حامل عرفان ليس بعارف-4
مي»رسائل ابن سينا«كتابو ابوسعيد ابوالخيردر» تمهيدات«به عنوان نمونه پرسش هاي عين القضات دركتاب-5 .باشدموجود
سه-6 ي عقل مي باشد اما در تذكر ي نور مي باشد در عقايد نوافالطونيان قاعده صدور بر پايه محمدي(روردي بر پايه

).310، 1385وايقاني، 
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به اشراقيون به هنگام برآمدن، برخي اشراق را كه ناظر به حكماي الهي) مشرقيون(آفتاب است

، از منابع تفكر سهرو .)1385،340محمدي وايقاني(اند نسبت دادهردي،ايران باستان

به شرق جغرافيايي دارد ولي نبايد تصور كرد كـه شـرق جغرافيـايي سهروردي توجهي هم

ا  به آن به دنبال تقرب و نوراالنوار كه آدمي و سـت سبب اين نام شده باشد  معنـاي خـود سـير

به سمت مشرق االنوارين و حركت در نگـرش متفكـرين اسـالم شـرق. دهد را نيز مي1سلوك

، 1385، محمـدي وايقـاني( شبيه مثل افالطوني است اما بعيد نيست كه غرب همان عالم حواس باشد 

290(.

در تفكر ايرانيان معاصر.3  غرب
و شـرح آن داده مـي و اوليه ايران بر شرق تمركز بود در هر قدر در ادبيات كالسيك شـد

و مشروطه غرب  و گمراهي ديگر غرب. بود كه مطرح گرديد دوران پيشا مشروطه نماد ظلمت

و نوآوريو شرق مركز انوار الهيه نبود بلكه غرب  توان گفت كـه در اثنـايمي.شدنماد تجدد

به كناري  جافتر مشروطه تفكرات عرفاني البته.ي عالم مادي بود ماند تفكر در بارهو آنچه بر

به جاي غرب واژه  و گاه )كه تمايالت ايرانيان را به پيـشرفت نـشان مـي دهـد(ددتجي فرنگ

و با شـكوه«. كار رفته است نيز به خالصه با تمام حرم رفتيم باالخانه ميدان طوري چراغاني بود

به تهران شبيه نبود  و چراغان.كه هيچ خيلـي جلـوه. هـاي آن جـا بـود مثل شهرهاي فرنگستان

و برتـر بـودن ناصر.)18ناصرالدين شاه،خاطرات،(»داشت الدين شاه در اين جا فرنـگ را معـادل بهتـر

دري احساس عقـب گرفته است كه بيان كننده  در. اسـت غـرب برابـر مانـدگي جـاي ديگـر او

:نوشته است

و طرز عمارات فرنگستان است منزل ما بسيار خانه« .)48-45 سـفرنامه ناصرالدين شاه،(»ي خوب

آثـار خـود مطـرحدرو غرب را از لحاظ جغرافيايي نيـز متفكران عصر مشروطه واژگان شرق

:گونه آمده است در مجله كاوه اين. اندكرده

و در باالتر از همه« كه از قرون قديمه ميان ملـل مغـرب ي اين اختالفات فرق بينشي است

و هست .)10،1،ش1921كاوه(»مشرق بوده

ي شـرقي را توليـدي كـه فلـسفه آن حالت روحي يا عمل دماغ«:كاوه در ادامه آورده است

و مي و زمينـي بـوده و اساس تفكر غربي جـسماني و آسماني داشته نمود بيشتر اساس روحاني

و سير در ماوراء  و خياالت و حس يكي وهم و ايـن يكـي طبيعت را راهنماي آن خود سـاخته

و برهان را پيروي نموده است و قياس و منطق عقلي .)10،1،ش1921كاوه(»عقل

. همان حقيقت مطلق يا خداوند مي باشد-1
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به نام و روز«سلسله مقاالت پر طنزي در مجله كاوه براي نشان دادن تفـاوت» مناظره شب

شب،اين مقاالتدر.چاپ مي شد اين دو تفكر  و ايـن كـه چگونـه بـوهدشـ تشبيه شرق به د

و سست مردمان و شرق اغلب خرافي و مـستدل مردمـان پايه و تفكـر هـستند غـرب عقالنـي

مي شـد كـه. استو نوآوري روشنفكران غرب نماد تجدد و نيازهايي دانسته غرب نماد تجدد

ش1920كاوه(ايرانيان محتاج آن بودند  ،39-40-41(.

 امپرياليست.الف
بهبه جديد از نگرشيگيري تفكر ماركسيسم موج با شكل در اين مقطـع،.وجود آمد غرب

ايـن تفكـر.سم تبـديل كـرد ادبيات ماركسيستي غرب متجدد را بـه امپرياليـ. غرب اهريمن بود 

و بـه غـرب مـستكبر  شـد تبـديل1بعدها در دوران بيداري اسالم گرايان وارد ادبيات آنان شد

.هرچند غربي ها با روند استعمار خود زمينه را براي دشمني اسالم گرايان ايجاد كرده بودند

 باستان گرايان.ب
كـساني كـه بشود، گرايانبه باستاناي فرديد شايسته است اشاره هاي انديشهپيش از بررسي

و بـه سـنت در عين طرفداري از تجدد،  به گذشته نيز بودند هـاي ايـران نيـز خواهان بازگشت

فروغـي در عـين حمايـت از دولـت.2ها خواهان سلطنتي مستحكم بودنـدآن.كردند توجه مي 

به سنت  مي مطلقه رضاشاه پ هاي ايران توجه و به تصحيح گلستان نيز رداخـت، امـا در ايـن كرد

و غرب كـه نمـاد تجـدد بـود را  كه نماد معنويت ميان سيد فخرالدين شادمان جمع ميان شرق

مي  و مـي گفـت.كرددنبال ايـن سـفر كـه بـه قـصددر«:او شناخت ايران را اولي مي دانست

.)17، 1326 شادمان(»پيش داريم منزل اول ايران است نه فرنگ تسخير تمدن فرنگي در

ميش و عمالً و غرب داشت هاي فرديد را در ميان توان تلقي ادمان نگرشي ميان جمع شرق

و مبلغان انديشه زرتشتي نيز گفتـه مـي  كه گاه سلطنت طلب .گيـري كـرد شـدند پـي اين افراد

، شـادمان(»اين سيل تمدن فرنگي خواه نـاخواه همـه را خواهـد گرفـت«عبارت معروف شادمان

.است فرديد)1383،293ديباج(يه عبارت غربزدگي همه را دربرگرفته بسيار شب)1346،129

مي-1 و ماركسيسم بر در.گرددسابقه ضديت مسلمانان با غرب به دوران پيشا مشروطه براي نمونه نگرش مال احمد نراقي

.بخاطر امور ديني بوده استالبته اين ضديت بيشتر)1367،538حائري( انگلستانباره 
. جزوت درسي دكتر فيرحي.باستان گريان در دوران پيشا مشروطه گرايش هاي دموكراتيك داشته اند-2
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و غرب.ج  منتقدين تفكر شرق
و گمراهي و غرب نماد ظلم و اتحاد با عقل كل آمده در آثار كهن فارسي شرق نماد عرفان

و غرب را مفاهيمي ساخت. است كه شرق مي شرقةاما در اين ميان كساني هستند .دانندشناسان

و غرب اين تر آشوري منتقد سرسخت آراي فرديد درباره دك شـرق«:نويـسد گونـه مـيي شرق

(orient) در برابـر غـرب (occident) در اصـل يـك مفهـوم جغرافيـايي اسـت كـه ســپس از راه 

و فرهنگي نيز مي(orientalism)شناسي شرق .)250، 1387آشوري(شود داراي مفهوم تاريخي

به دكتر آشوري به ي تاريخي اين دو واژه در فرهنگ ايران اسالمي توجه نكرده سابقه راستي

. است

و حكمه و سه نمط آخراالشارات بوعلي هـيچ االشراق شيخ شهيد بحث بـه در رساله العشق

به شرق. عنوان جغرافيايي نيست  به آن نپرداخت بوده شناسي مبحثي اما توجه در.كه فرديد اين

كه   شرق شناسان را نـاتوان از درك، سابقه همنشيني با فرديد را دارد دكتر داوري كه حالي بوده

اي بــه رســم شــرقيان دارد كــه دكتــر آشــوري اشــاره.)1357،41داوري(حقيقــت شــرق مــي دانــد

مي شرق  سـابقه.)246، 1387آشـوري(دانند شناسي را بخشي از يك توطئه امپرياليستي بر ضد خود

به شرق را شرق 1921مجله كاوه درسال. ني است شناسان طوال پرداختن شرقيان دو بـه شناسـان

و  مي گروه خوب ش 1921كاوه(كند بد تقسيم شناسان در مقطعي به مردم مـشرق زمـين شرق؛)10،

در«هاي متأخر اند كه از نمونه در شناخت اشراق كمك وافر كرده  پرفسور هانري كربن است كه

و  به غرب و.)1382پازوكي(ه است شرق موثر بود معرفي فالسفه اسالمي  فرديد بـه وجـود شـرق

و شرق را شرح نمي مي غرب اعتقاد راسخ دارد اما هيچگاه اشراق گويد شـرق پريـروز دهد اما

كه اين مفاهيم بر ساخته شرق برخي.است ن اعتقاد بر اين دارند  هرچند اعتقـاد بـه يستشناسان

. حاكم بودن اين دو مفهوم بر سرنوشت انسان ندارند

غربيجستجودر.4 و )ادوار تاريخ درعقايد فرديد( شرق
و زبان مي اما تاريخ انسان را رونـد آشـكار شـدن اسـماء. داند فرديد انسان را داراي تاريخ

مي. داند مي و به«گويد فرديد حتي فراتر از اين رفته و حقيقت عقيده حقيقت ي من تاريخ است

از از اين جمله.)1381،37فرديـد(» را به هر دوري ظهوريست ي فرديد نبايد انكـار حقيقـت فراتـر

و سـنت و مكان را برداشت كرد بلكه وي برخالف عرفـاء را زمان گرايـان پرسـش از حقيقـت

. بيند پرسشي فرا تاريخي نمي

را«وي. داندي داشتن تاريخ نمي فرديد هيچ موجودي به جز انسان را شايسته تاريخ انـسان

مي  ميدان تاريخ اسم ... هيچ موجـودي تـاريخ نـدارد جـز انـسان. داندد زيرا انسان را مظهر اسم

 زماني كه تاريخ را تاريخ.)21، 1381فرديد(» انسان مظهر اسماء است. تاريخ انسان مظهر اسم است 
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كه تاريخ را تجلي يافتن اسـماء و انسان را مظهر اسم، نتيجه منطقي اش آن است انسان بنگريم

به دوره.الهي بدانيم  مي اما فرديد دست را شـدن او تاريخ آشكار.زند بندي تاريخ اسـماء الهـي

مي دوره مي«كند بندي خواهـد اسـمي از اسـماءاهللا مظهـر قـرار در هريك از ادوار تاريخي خدا

.)37، 1381فرديد(» گيرد

.ددهـي جهـان را بـه خـوبي نـشان مـيي فرديد كامالً حضور خداونـد در اداره اين جمله

و اسـماي شـودي تاريخي اسمي از اسماءاهللا آشـكار مـي ده است در هر دورهكرخداوند مقرر

مي«: ديگر مستور بمانند كه مستورند اسمشان را كه غالب بر همه. گذارم ماده اسمايي آن اسمي

مي   فرديد حركت كل جريان تـاريخ را بـا حوالـت تـاريخي.)22، 1381فرديد(» گويم صورت است

م كه اثبات خداي پس فردا كند«. كنديمعرفي .)1381،73فرديد(» حوالت تاريخي هيدگر مقدر بود

كه فرديد به اما. درستي تعريف نكرده است مانند موارد ديگر حوالت تاريخي مفهومي است

و جزميت حركت دانست حوالت تاريخي را مي .توان نوعي حتميت

به جملـه معناي سرانجام نيز آمده حوالت تاريخي به از«ي است اگر بخواهيم در هـر يـك

تـوانيم مـي.)1381،37فرديـد(» خواهد اسمي از اسـماءاهللا مظهـر قـرار گيـرد ادوار تاريخي خدا مي 

بهو ظهور اسماء كردني خداوند براي آشكار حوالت تاريخي را اراده  و صـورت مرحلـه اش اي

و تفكيـك مـي فرديد تاريخ بشر را دارا. فرجام شناسانه معنا بكنيم  او. دانـدي ادواري قابل تميز

. است)شرق(2پريروز از ديد فرديد همان امت واحده. كند آغاز مي1)شرق( تاريخ را با پريروز

كه اي قرآني امه واحده كلمه به آغاز خلقت بشر اشاره است به زماني كـه.دارددر تفاسير ديني

يك انسان مي ديگر تحت هدايت خداوند در توحيد ها با  امـا فرديـد محـدود بـه.كردنـد زندگي

و ويژگي از.شمارد هاي امت واحده را خود برمي تفاسير سنتي از قرآن نبود  او اين امت را پـاك

و استكبار مي و ستم و قرائتي متاثر ظلم امـت. هاي ماركسيستي انجـام مـي دهـد از انديشه داند

و هيچ شباهتواحده در اسالم حول نبوت   فرديد امـت.ي با وضع طبيعي نداردو توحيدي است

مي را اين . كند گونه تعريف

به معناي حزب« و ملت و اهللا است همان ملت تابع كتاب است و اهللا  در قـرآن تـابع سـنت

.)88، 1383ديباج(» نبي است جماعت ديني معنوي است

و آغاز تاريخ مي . داند فرديد پريروز را امت واحده

و.استتفكر فرديد پريروز همان شرقدر-1 درك بهتـر رونـد تـاريخي فرديـد بيـشتر از لفـظ در اين مقاله بخاطر تداعي

.پريروز استفاده شده است
.213 الناس امه واحده سوره بقره، آيه كان-2
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و غربد او پريروز را زماني مي زدگي شـروع نـشده اند كه هنوز طاغوت، قارعه، نفس اماره

به جامعه پيشاسقراطي هايدگر نزديك است.است فرديد پريـروز را1.امت واحده فرديد بسيار

» گـذارم مـي آن تقـدير ازلـي كـه نـام آن را مـن پريـروز«:تعبير كرده اسـتبه تقدير ازلي نيز 

در فرديد مردمان پرير.)90، 1383ديباج( مي وز را اهل امت واحده مي نظر و اهل امـت«:گويد گيرد

و نيوشـاي نـداي تاريخي سرآغاز واحده و در قرب وجـود مـأوي داشـتند نيست انگار نبودند

ي واژه. سازي توانايي بس شـگرف داشـته اسـت فرديد در واژه.)108، 1380معـارف(» وجود بودند 

كه از ابداعات خودش اسـت در  باشـد آثـارش بيـان غفلـت از وجـود حـق مـي نيست انگاري

كه در شرق است؛ مراد فرديد از وجود حق خداوند.)1380،413معارف( مـورد)پريروز(خداوندي

و تطابق بـا امـر واقـع.غفلت نبوده است  و تبديل به متافيزيك كه ديگر شاعرانه نيست حقيقتي

و تنها به اين نكته بـسنده فرديد هيچگاه علت خروج از پريروز را توضيح نمي.ده استش دهد

مي مي كه با پايان پريروز، ديروز آغاز كه تفسير شرك. شود كند را ديروزي آميـز از اسـماء الهـي

مي  و يونـان را آغـاز فرديد آغاز ديروز را در يونان جستجو مي.)452، 1380معارف(كند مطرح كند

مي«داند ديروز مي  ي ديروز با يونان شروع و شروع و آخرالزمان همانشود اول فكـر. ونان همان

سه نكته قابل تأمل مطـرح كـرده.)274،1383ديباج(» يونان پايان پريروز است   فرديد در اين جمله

: است

كه آغاز ديروز گرديده است؟)1  منظور از يونان چيست

 ارتباط شروع يونان با آخرالزمان؟)2

 چرا فكر كردن پايان پريروز است؟)3

و فرديد با هوشمندي خاص ايـن سـه شرح اي سه نكته با يكديگر درهم تنيده شده است ن

. نكته را كنار يكديگر قرار داده است

و افالطون و آخرالزمان احتماالً منظور از يونان سقراط  زيرا استدر بيان رابطه عقل، يونان

كه به زندگي اجتماعي فكر كردند دب.اينان نخستين كساني بودند ليو كـي سـي گـاتري پرفسور

مي سقراط را آغازگر انسان  را.) ،بخش چهارم 1375گاتري(داند گرايي فرديد راه حـصول بـه معرفـت

مي  مي علم حضوري و علم حصولي يا يقين علمي يا همان آگاهي را خوب اما ناكافي داند داند

دلو اصالت را به خود  و مي آگاهي ري اسـت كـه آگاهي برخاسته از علم حـضودل.دده آگاهي

و خودآگاهي نيز كه عين همان حق  و اليقين عرفان است اليقين است برخاسته از كوشـش ذهنـي

مي آري فكر كردن يوناني. باشدميو شهودي پرسش ماهوي   مطمئناً.شود ها در اوج خودآگاهي

آن.پذيرفت خود فرديد چنين شأني را براي يونان نمي و اليقـي فرد در حـق،كه در پريروز حال ن

).1385هايدگر،(در جامعه پيشا سقراطي هايدگر هنوز متافيزيك فلسفي شكل نگرفته است-1
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و مضافاً فرديد به لحاظ فلـسفي عمـل.و با حق وحدت دارد. باشد رويت حقيقت مي گـرا بـود

پس«با عبارت فرديد. خوبي با فلسفه نظري نداشت ميانه و ديبـاج(» فردا اهللا است خداي پريروز

 الـه.)1383،74ديبـاجي(داند حال آنكه خـداي يونـان الـه اسـت خداي پريروز را اهللا مي.)75، 1383

و اهللا خدايي است كـه وجـود دارد فرديـد.)47، سـيوطي( خدايي است كه انسان متجسم مي كند

ايـن قـرب محـصول فكـر كـردن نيـست امـا. اهللا قـرار دارد معتقد است امت واحده در قـرب 

كه از هر اكليتوس شروع مي  از آخرالزمان شيطاني آخرالزمان و از آن زمـان هـزاران كـس شود

.)275، 1383ديباج(ندا زمان گفته

يكي از واژه مي آخرالزمان كه داللت بر خروج از پريروز و سـرآغاز ديـروز هايي است كنـد

مي ماند  كه تا پس فردا باقي را در جملـه. است اي كـه از فرديـد نقـل كـرديم سـرآغاز ديـروز

مي. داند هراكليتوس مي يكي از منابع فكري افالطون .)1375،106گاتري(باشد هر اكليتوس

و از آن زمان فراوان از زمان گفتـه فرديد در ادامه از زمان مي بـا قـرار دادن ايـن. انـد گويد

مي«جمله در كنار اين عبارت  به ساعتي و كه انسان از قارعه نجات پيـدا قارعه زمان دارد رسد

و همـه چيـ،)275، 1383ديبـاج(»كند مي و گويي در پريروز زمان در ميان نبوده اسـت ز در سـكون

.اتحاد با حق بوده است

به علت خروج از پريروز نمي پردازد اما آنچه مسلم است پريـروز بـه پايـان فرديد هيچگاه

مي  مي خود و ديروز آغاز نه تنها يـك رسد كه با پايان پريروز شود براي درك ديروز بايد بدانيم

به لحاظ ساختاري هـيچ شـباهتي ديروز. پذيردبه لحاظ مفهومي پايان مي2كه يك عصر1پيوند

و شباهت آنبه پريروز ندارد به هاي  فرديد آغـاز ديـروز را بـا عبـارات.صورت عرضي است ها

مي قارعه، غرب من«. اند اين دو عبارت سايه خود را تا به امروز كشانده.كند زدگي خطاب مراد

آ  كه نام و زمان است يك دوره تاريخي طوالني هست گـذارم كـهن را قارعه مـي ادوار تاريخي

و پانصد سال است .)274، 1383ديباج(» دو هزار

و شـرق را يكـي مـي پيش از شرح غرب و اعتقـاد زدگي بايد گفت فرديد پريـروز دانـست

از داشت ما روزبه  مي روز  وي در مقابل شـرق، غـرب را قـرار)1350،23فرديـد(شويم شرق دورتر

ا. دهد مي و مأواي تاريخي و مـأواي مـت واحـده شرق محل و غـرب محـل ي پريـروز اسـت

و نيست و موضوعيت نفساني تاريخي انانيت آن«. انگاري صورت نوعي شرق به معناي تاريخي

و صـورت نـوعي غـرب بـه معنـاي  و داد كه همان امت واحده است، چيزي نيست جـز مهـر

و سـلطه  و سـلطه تـاريخي آن، كبريـاطلبي ه گــري اسـت كـه ايـن كبريــاطلبي مـواره بــا گـري

و حقيقت مالزمت دارد نيست و شـرق را شـرح.)424، 1380معارف(»انگاري حق  فرديـد اشـراق

)35، 1382استفورد،(دوره در معناي خود پيوند در يك تاريخ را دارا است-1
،(عصر در معناي خود گسست در يك تاريخ را دارا است-2 )35، 1382استفورد
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مي نمي ا دهد اما ميستگويد شرق پريروز  ديگر وجـود حـق محـور؛شود ديروز با يونان آغاز

و مباحث متافيزيك خود ساخته مطرح مي اما در ديروز كـه ناديـده گـرفتن وجـود. شود نيست

 گـرفتن فرديد در ديـروز سـخني از ناديـده؟چه شرايطي حاكم است)39، 1381فرديد( استحق 

مي اموري غير از وجود حق نمي  اسـت كـه در نظـر توان از اين جمله كرد اين كند برداشتي كه

كه قابل رؤيت است  بايد به خـاطر.فرديد، در ديروز همچنان جهاني خارج از ذهن وجود دارد

ك و قابـله حق داشت در پريروز و امت واحده وجود دارد اليقين است وحدتي ميان وجود حق

و قابل شناخت بودن جهان عيني پيش  مي رؤيت  هرچند برخي.باشد فرض كل دوران كالسيك

و عرفاي دوران ديروز اين جهان اند اما عكس، خيال خطاب كرده را با عبارات وهم، از فالسفه

و بيشتر اين سـخنان نـاظر بـه جنبـه جهان را منكر نشده كدام وجود عيني اين باز هيچ  هـاي اند

و وحدت وجودي بوده است   را نيـز عينـي اي مثـل افالطـوني درضـمن عـده. عرفاني اخالقي

.)1375،106 گاتري(اند گرفته

 در اين دوران.استدر دوران ديروز به جز عدم شك به طبيعت لوگوس محوري نيز حاكم

و انسان هنوز مركز عالم هـستي نـشده اسـت فرديـد در جـاي حقيقي فراتر از فرد وجود دارد

مي ديگر ديروز را غرب  بهوكند زدگي غيرمضاعف خطاب و پـس معتقد است فـردا جز پريروز

مي  در در نسخ مراحـل تـاريخ تأسـيس مـي. باشد مراحل ديگر داراي نسخ، مسخ، فسخ شـوند،

در اي تعارض مي مسخ دار  و ميفشوند را.)34، 1378مددپور(پاشند سخ فرو  فرديـد ايـن سـه واژه

دل. دهد تعميم مي مي نسخ را كـه) ديـروز(مسخ را خودآگـاهي) فرداپس. پريروز(گيرد آگاهي

پسمي) امروز(ختم به آگاهي  و ظهور و فسخ پايان را.)34، 1378مـددپور(فردا شود  فرديد ديـروز

مي داراي و اصطالحاً خودآگاهي مي. داند تفكر فلسفي و عمل در ديروز فكر حاكم گرايـي شود

مي  يكي از ويژگي عمل. رود از بين پس گرايي و فـردا اسـت كـه فرديـد بـه آن بهـا هاي پريروز

. دهد مي

مي زدگي را اين فرديد غرب نه ام غربزدگي يعني سياست من نگفته«:كند گونه توصيف زدگي

و كل مطلق استي متافيزيك زدگ غرب و ايـن سـخن كـه غربزدگـي. زدگي من سياسي نيـستم

و ضعف يعني سياست  كه بـر غرب.)293، 1383ديباج(» نفس است زدگي دروغ زدگي حوالتي است

و فردا حاكم است  مي.ديروز، امروز زدگي يعني غرب«گويد فرديد در مقايسه خود با آل احمد

و فرهنگ  و پيـروي بـي پذيرش قهري تمدن وچـرا كـردن از آن، بـدون رشـد بـه چـون غرب

 در ديـروز.)1381،392فرديـد(»ي خودآگاهي كـه غربيـان بـه هـر صـورت بـدان رسـيدند مرحله
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كه لطف اسـت در ديـروز كـه1زدگي غيرمضاعف غرب كه چرا اسالم  است اما مشخص نيست

مي،باشد دوران تجلي اسم قهر خداوند مي . كند ظهور

كه نيست اما دور امروز ادامه دنياي قارعـه. انگاشتن همه چيز غير از نفسانيت است ان امروز

كه با خود ويژگي  مي هايو طاغوتيت است و خودبنيادانه را حمل فرديد. كرده است نفس اماره

2داند افالطون را خود بنياد نمي 
و داند مي3زدگي مضاعف فرديد امروز را غرب.)330، 1381فرديد(

مي داند نفس )1380،432معارف( نفس
نهـد، اعتـراض بـه درباره امروز به چند نكته اعتراض مـي.4

مي شكل و قابل شناخت بودن جهان را منكر كه عينيت شوند، برتري يافتن نفس گيري مفاهيمي

و يا عقـل اسـتعاليي دارد. انسان در امروز  كه عبد خداوند است . ديگر سخن از انساني نيست

مي در امروز يق و آگاهي، اوج و فرديد در عين اعتقـاد بـه جهـان قابـل شـناخت ين علمي گيرد

به تجربه  را دكارت معرفـي) امروز(زدگي مضاعف گرايي اعتراض شديد دارد آغاز غرب نسبت

مي مي به تصرف در طبيعت در كند زماني كه انسان دست زند اما در جاي ديگر آغـاز امـروز را

و اعتراضات  به متافيزيك را سرمنشاء ظهور امروز مي قرن نوزدهم از. داند رخ داده بـا اسـتفاده

و ديـروز بـه پريـروز قاعده هم  خانوادگي ويگتنشتاين امروز بسيار دور از پريـروز شـده اسـت

در. تر است نزديك .)شـود بعداً بررسـي مـي(نظر داشت كه فردا تقريباً معادل ديروز است بايد

و زندگي كـه پيونـدي عميـق بـا)90، 1383ديبـاج( در لحظه بها مي داده اسـت فرديد به اكنونيت

و  به جمع جبرگرايي با كـارگزار بـودن. گرايي او دارد عمل انتظارگرايي در حقيقت فرديد اقدام

پس. انسان نمود  پس. فردا تجلي يافتن تام حقيقت است اما رسـد اهللا به ظهـور مـي فردا اسم در

ميپس فرديد.)75، 1383ديباج( در وي در شرح.)78-79، 1383ديبـاج(داند فردا را ظهور امام عصر اهللا

مي پس و حكما بيايد فردا به سراغ فالسفه  پايـان،فرداپس.)79، 1383ديباج(گويد لزومي ندارد اهللا

مي باشد رادر. تاريخ است كه واجد تمام كماالت مراحل قبل نيز تفـسير پـس فـردا داوري آن

مي داندشرق معنا و آينده غرب .)39-1357،95داوري(مي كند

در نظر فرديد.6  غرب زدگي
و با اتمام شرق  فرديـد.شـود غربزدگـي آغـاز مـي،همان طور كه گفتيم پريروز شرق است

مي كند به انواع مختلف تقسيم  غرب زدگي را

،(غيرمضاعف به معناي عدم نفس پرستي است-1 ) 330، 1381فرديد
(منظور از خود بنياد نفس پرستي در آراي فرديد مي باشد-2 ) 330، 1381فرديد،.
و محوريت نفس است-3 ) 330، 1381فرديد،(مضاعف به معناي نفس پرستي
.اء دارداشاره به حديث نبوي لكل شيء نفس النفس الهو-4
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و مرحله اول غرب زدگي را همـان يونـ ان زدگـي فرديد ديروز را غرب زدگي غيرمضاعف

داند اما معتقد است در دوران امروز با آغاز دوره تجدد غرب زدگـي مـضاعف پديـد آمـده مي

و. دوران طاغوت در امروز شكل گرفته است.است  اين تقسيم بندي فرديد حالت تاريخي دارد

 ايـن؛ امـا فرديـد دو تقـسيم بنـدي ديگـر نيـز دارد.در ادوار تاريخي او قابل شناسـايي اسـت

چه كيفي بنديمتقسي :دنند اما كامال با تقسيم بندي تاريخي او هم خواني دارهستها اگر

و بسيط)الف به مركب  تقسيم بندي

و ايجابي)ب  تقسيم بندي به سلبي

و از غرب زدگي خود بـي خبـر باشـد غرب  ايـن.زدگي مركب يعني آدمي غرب زده باشد

به زيبايي بر مبناي تعبير جهل مر در مقابـل غـرب زده. كـب سـاخته شـده اسـت تعبير قاعدتا

 غرب زده بسيط غرب زده اي است كه بـه غـرب زدگـي. غرب زدگي بسيط قرار دارد،مركب

به آن خود آگاهي دارد و نسبت .خود واقف است

و بـر اصـالت غرب زدگي ايجابي آن است كه غرب زده بر غرب زدگي خـود اصـرار دارد

مي  چه غرب، در مقابل.كندنفس بشري تاكيد  غرب زدگي سلبي قرار دارد غرب زده سلبي اگر

و تمناي گذشـت از نيـست انگـاري را در دل زده است اما سوداي گذر از غرب زدگي را دارد

مي شود كـه تعـابير.استگر غرب زده سلبي آغاز انتظار آماده.پروردمي  با كمي تامل مشخص

مي هستيكديگر قابل جمع فرديد با و باز مشخص كه فرديد تمام كساني را كـه پـس از ند شود

مي  به دنيا آمده اند غرب زده مضاعف  با تطبيق مفهوم غرب زدگـي فرديـد بـا ادوار.داندتجدد

به خوبي تاريخي بودن بحثش آشكار مي آن.شودتاريخش و پـس از  در آغاز شرق بوده اسـت

ف بـا تجـدد شـكل غرب زدگي غيرمضاعف با يونان آغاز شد پس از آن غرب زدگـي مـضاع

مي گرفت زيرا پست مـدرن ديگـر بـه شودو در برهه پست مدرن غرب زدگي باز غيرمضاعف

و سوژه  مي)47، 1376داوري،(دهد نميبهاء نفس به بسيط در زدگـي فرديـد غرب.آيدو از مركب

از.درست برخالف غرب زدگي آل احمد است  را آل احمد با تـاثير ماركسيـسم غـرب زدگـي

مي كامال  و نـه معنـاي جغرافيـايي«:كنداقتصادي نه معناي سياسي دارد و شرق براي من غرب

و شـرق يعنـي ممالـك گرسـنه؛بلكه دو مفهوم اقتصادي است  آل(» غـرب يعنـي ممالـك سـير

 ديگر از غرب زدگـي ارائـهيدكتر ديباج در كتاب مفردات فرديد تقسيم.)23-22احمد،غرب زدگي،

.كه اندك تفاوتي با تقسيم دكتر معارف دارد)1383،275ديباج(مي دهد

در ادوار تاريخي فرديد.7 و غرب  ويژگي هاي شرق
و پـس فرديد پريروز را موقف .)1383،90ديبـاج( نامـد فـردا را ميقـات المواقيـت مـي المواقف

به معنـاي مقـصدي كـه خـواهيم رسـيد و ميقات و مبدأ است به معناي ترك شده در.موقوف
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پ پ فرداس حقيقت و ا ريروز مقصد در فرديد سخن از عهـدي مـيست مبدأ هـر دوره كنـد كـه

پس«:معتقد استو شود بسته مي  راپس.)78، 1383ديبـاج(» فرداي ماست اهللا پريروز فراروي فـردا

مي  پس با ظهور امام زمان پيوند و او را مي زند درحركت تاريخ فرديـد انـسان سـيري. داند فردا

مي،ي امر خطي دارد ابتدا  مي گمراه و وارد ديروز شـود بـا گـذر زمـان گمراهـي شـديدتر شود

مي مي و به امروز به حقيقت مـي رسد اما بار ديگر اين مسير را بازمي شود و  فرديـد.رسـد گردد

به تفكر عمل ميبه شدت و عمل، عمل را انتخاب و در جدال عقل و پويا اعتقاد داشت  كرد گرا

مي مخالفت با وضع موجوو پسد دانـست كـه خـدا فردا مـي كرد هرچند حوالت تاريخي ما را

مي  و خود نيز راهبر آن  جلـب"اكنونيـت"فرديـد توجـه مـردم را بـه.باشـد مقرر كرده است

به مخالفت با وضـع موجـود.كندمي و كارگزار را ملزم او براي كارگزار نقش بسياري قائل بود

به خاطر اين مشخ مي و ماركسيستصه در جدال ليبرال دانست فرديد آن ها هـا ها با رد هر دوي

1 طرفدار ماركسيست بود 
و دسـتاوردهاي آن را نماينـده امـروز.)1381،35فرديد(  فرديد ليبراليـسم

و.)77،53-78، 1381فرديـد(باشـد زدگي مضاعف مـي دانست كه غرب مي  او بـراي عبـور از امـروز

ب به فردا خواهان يك انقالب زدگـي وي فالسفه بزرگ اسـالمي را جـداي از غـرب.ودرسيدن

به سازش  مي متهم و پذيرش وضع موجود را درحالي كه سـنت.درك گري گرايـان ايـن فالسـفه

و طرفداري از وضـع موجـود را از ويژگـي فرديد محافظه.)1387پرست دين(پرستند مي هـاي كاري

مي غرب و معتقد است براي رهايي از غرب زدگي .گـي بايـد دسـت بـه انقـالب بـزنيمزد داند

مي پس پس فرديد فردا زمينه.باشد فردا در گرو انقالب امام زمان مي ساز فردا را داراي. داند فردا

مي انتظار آماده   هرچند در جايي نيز فرديد ظهور امام زمان را منوط.)132-133، 1383ديباج(داند گر

امـا بـه نظـر نگارنـدگان. بهتر از امروز نداريمي گويي كه فردا وضع،داندبه گسترش تباهي مي

مي  دانـد زيـرا ديـروز در سراشـيبي معـادل ديـروز نمـي گرچه داند فرديد فردا را بهتر از امروز

و فردا آماده  آندگـرا دار فردا تفكر انتظار آماده.ي پرواز انحطاط است كـه در ديـروز خبـري از

پس.نبود چه شرايطي دارد اما كه مانند پريـروز احكـام خـاص خـود را دارد فردپس،فردا در.ا

پس.ي تاريخ فرديد را دوري دانست توان فلسفه تفسير اول مي فردا دوباره ظهـور اهللا پريروز در

مي. اما اين تفسير ناصواب است.كند مي اي از ادوار تـاريخي حوالـت درهر دوره«: گويد فرديد

كه بشر وضعي دارد غير وضع ديگر  فرديد نكوهش غربزدگي.)1381،190فرديد(» دورهچنان است

و  و آرزوي خام بازگشت به زنـدگاني نكبـت بـار ي پيش از مشروطه را مستلزم ستايش دوره

كه اهالي امـت واحـده رنـج.)1349،392فرديد(داند شريعت مĤبي قالبي گذشته نمي  مضاف بر اين

و غيبت امت واحده را چشيده  و دوري از امام معصوم پس از طي شـدن سـير انحطـاط كـه اند

 
و مقابله با غرب ستايش مـي كـرد امـا معتقـد بـود براي مرحوم فرديد ماركسيسم را به خاطر مبارزه براي تحققي آرمان-1 ها

.)35، 1381فرديد،(رسد چون در چارچوب درياي مدرن است منجر به شكست مي شود به سرانجامي نمي
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به حقيقت كرده به بازگشت و فرديـد پريـروز را مـاده. انـد پيروي از نفس خود بود ميل المـواد

مي فردا را صورت پس مي. داند الصور دربه نظر و رسد حركت تاريخ فرديد روبه پيشرفت است

كه مستجمع تمام اسماء سير به تكامل درست است كه در پس  اسـت بـار دگـر آشـكار فردا اهللا

از. شود اما درك امت واحده افزوده شده است مي امـت واحـده بـا سـير مـسيري طـوالني كـه

به كثرت  مي وحدت پريروزي شناسـي فرجام. رسد ها رسيده بود بار دگر به وحدت امت واحده

مي  و قطعي است اما بايد گفت فرديد دوران تاريخ خود را فراگير نـوانع بـه.دانـد فرديد حتمي

مالصـدرا) 1383،313ديباج( سهروردي)175، 1381فرديد(نمونه او فالسفه بزرگ اسالم از قبيل بوعلي 

زده غـرب)1383ديبـاج(كه بسيار از او بهره برده اسـتراو عرفايي مانند ابن عربي)35، 1381فرديد(

و)339-1383،309جديبـا( است1زده شده هايي از دين اسالم هم غرب او معتقد است بخش. داند مي

او.)1383،157ديبـاج( دانـد مـي گاهي غيـر غربـزدهو)1383،309ديباج(قرآن را نيز گاهي غرب زده

مي زده خود را نيز غرب  به غربكه در عين غرب)1383،293ديباج( داند اي زدگي خـود زدگي آگاه

و در كوشش است براي رهايي خود از غرب  را هرچنـ.)1381فرديـد(زدگي هست د وضـع خـود

مي بهتر از و ايـن درسـت بـرخالف شـرق زده مـي دانـد امـا بـاز خـود را غـرب ديگران دانـد

مي سنت كه يك فرد به اشراق متـصل گرايان است به صورت منفرد  باشـد تواند در دنياي مدرن

در تفكـر. دانـد زدگي وحوالـت تـاريخي مـي فرديد غربيان را نيز دچار غرب،)1382،167پـازوكي(

پسف و مي رديد همه از خداي پريروز باشند بايد دانـست ايـن دو واژه از ابـداعات فردا محروم

به اين موضوع اشاره كرده  و هانري كربن نيز و از هايدگر تبعيت نكرده است خود فرديد است

و اتمام دوران غربـت شـناخت مبـادي فرديد براي رهايي از غرب.)1382،164پازوكي( است زدگي

ا   وي درعين اينكه خواهـان انقـالب اسـت بـه شـناخت نيـز بـسيار بهـا.داند لزامي مي غرب را

.دهد مي

 وارث فرديد
وبه گفته دكتر داوري معضل غرب كوشـش فلـسفي بـراي زدگي با انجام فعاليت فلـسفي

و گذشته  مي شناخت غرب گرايي فرديـد شايد داوري آن عمل)1357، داوري(شودي خود حاصل

به آن توجه كـافي نداشـت-د اما از جنبه ديگر تفكر فرديد را مطرح نكن  -كه شايد خود فرديد

و گذشـته.دارد پرده برمي دانـدي خـود مـي او پايـان سرگـشتگي را در شـناخت كامـل غـرب

به آن بسيار كم پرداخت؛)1357،36داوري( كه فرديد به انقالب نيـز اعتقـاد. مطلبي داوري همچنان

و سخن از مقابله  مي دارد و غرب رااو.)1357،41داوري( راند شرق چشم انتظـاري زوال ديگـري

 
و عرفان در اسالم را غرب–1 و فلسفه .)309، 1383ديباج،(زده مي داند فرديد كالم
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ي همانند فرديد آيندهاو.شيوه متفكر نمي داند كه امروز مـاده ي غرب را همان شرقي مي داند

مي رود در بـاب اهميـت آن)59_1357،39داوري( غرب است داوري در شناخت غرب بسيار پيش

. بسيار سخن گفته است

 نتيجه
تحـوالت فرهنگـي برخيو سرمنشاء فرديد فيلسوف تاثيرگذاري در تاريخ ايران بوده است

و او بسيار كوشيد تا بـه لحـاظ فلـسفي مـسير مبـارزه بـا.پس از انقالب اسالمي است  غـرب

را  كه هيچگـاهي زيبا را پيش روي جامعه ترسيم كرد هر فرديد آينده.نشان دهد غربزدگي چند

ص  به خداونـد تفكـر.وصـول بـه آن را نـشان داد ورت دقيق توضيح نداد اما مسير پس فردا را

به جبرگرايـي نمـي شـود  ي بشر را تضمين كرده است اما اين نگرش فرديد منجر فرديد آينده

از.زيرا كارگزاران هستند كـه باعـث تحقـق اراده خداونـد مـي شـوند  آدمـي پـس از خـروج

و دچار سردرگمي شده است اما) شرق(پريروز  پس از پشيماني رو به سوي حقيقـت مـي آورد

مي كند آن.به سوي پس فردا حركت و ورود فرديد انقالب اسالمي را خروج آدمـي از امـروز

مي  زدگـي وي را در مفـاهيم آسـيا در مقابـل بسياري از پيروان فرديد مفهوم غرب.ددانبه فردا

به جهان سوم تبديل كرده1غرب  نه محققين آراي فرديـد همـواره دچـار متاسفا.2اندو شرق را

و درو مطالعهاند شده تفريط افراط و منصفانه ميي دقيق .3باشدباب فرديد بسيار كم

:و ماخذمنابع
:فارسي. الف

.استانبول تحقيق حلمي ضيا اولكن، رسائل،،)1953( ابن سينا،.1

ن،)1986( حي بن يقظان، ابن طفيل،.2 .صري،بيروتتحقيق دكتر بير

ني،)1382(استنفورد، مايكل،.3 .درآمدي بر فلسفه تاريخ، ترجمه گل محمدي، تهران، نشر

و غرب: هاي روشنفكري گفتمان«،)1377(آشوري، داريوش،.4 ش»...زدگي، روشنفكري ديني .9، راه نو، سال اول،

و مدرنيت، تهران، موسسه فرهنگي صراط،،)1387(آشوري،داريوش،.5 . چاپ چهارمما

.پارس زدگي، تهران، غرب،)1350(آل احمد، جالل،.6

.دين ودولت در ايران،ترجمه ابولقاسم ستري،چاپ دوم توس،)1369(الگار،حامد،.7

و پاره تازه«،)1374(افشار، ايرج،.8 ش»)7(شناسي هاي ايران ها .67كلك،

ن،)1362(براهني، رضا،.9 .وآواز كشتگان، تهران، نشر

و غرب، ترجمه،)1377(بروجردي مهرزاد،. 10 .ي جمشيد شيرازي، تهران، نشر پژوهش، فرزان رور روشنفكران ايران

 كتابي از داريوش شايگان.1

 اين كار توسط داريوش آشوري انجام شده است.2

.از داوري تا شايگان كه از نظام فكري تا بي نظمي فكري فرديد سخن رفته است.3
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و فلسفه)مجموعه مقاالت(يادي از هانري كربن،)1382(پازوكي، شهرام،.11 .، تهران، موسسه پژوهشي حكمت

.اميركبيرنخستين روياروييها با دورويه تمدن غرب،،)1367(حائري،.12

و وضع كنوني عالم، تهران، انتشارات مركز فرهنگي عالمه طباطبايي،)1361(داوري رضا،. 13 .انقالب اسالمي

و تفكر غربي، تهران ساقي،)1379(داوري رضا،. 14 .تمدن

.ي غرب، تهران، انتشارات هرمس درباره،)1376(داوري رضا،. 15

و وضع يخ غرباي از تار شمه،)1363(داوري رضا،.16 .تفكر در ايران، تهران، سروش كنوني زدگي ما

ش، مصاحبه، مشرق، دوره» فيلسوف انتظار«،)1374(داوري رضا،.17 .5ي اول،

.وضع كنوني تفكر در ايران،تهران،سروش،)1357(داوري،رضا،.18

و زمان فرديد«،)1378(ديباج، سيد موسي،.19 ش اول، سالي فلسفه، نامه»فلسفه . سوم،

.مفردات فرديدي، تهران، نشر علم،)1386(ديباج، سيد موسي،.20

. چاپ سوم،سيد حسين نصر دلباخته معنويت، تهران، كوير،)1387(پرست، منوچهر، دين.21

ش»اسم حقيقت هر چيز«،)1373(رجبي، محمد،. 22 .1، مصاحبه، مشرق،

.ر غرب،تهران،اميركبيرآسيا در براب،)1372(شايگان،داريوش،. 23

.ترجمه نازي عظيما،تهران نشر پژوهش فرزان روز)مصاحبه(زيرآسمان هاي جهان،)1374(داريوش، شايگان،. 24

.تمهيدات،تهران،)1370(عين القضاه همداني،.25

ش»از كانت تا هايدگر«،)1323(فرديد، سيد احمد،. 26 .3، سخن، سال دوم،

.،كتاب هدايت،به كوشش محمود كتيرايي،تهران،انتشارات اشرفي»انديشه هاي صادق هدايت«،)1349(سيداحمد، فرديد،.27

و غرب پاسخ به نظر خواص درباره«،)1350(رديد، سيد احمد،ف. 28 ش»ي شرق و زندگي، .7، فرهنگ

و فتوحات آخرالزمان به كوشش محمـد مـددپور، موسـس،)1381(فرديد، سيد احمد،.29 فديدار فرهي رهنگـي پژوهـشي له

و نشر نظر .چاپ

. آذر28، پنجشنبه)ضميمه(، روزنامه همشهري»ها فيلسوف سايه«،)1381(فروزان، سيد حسام،.30

و فلسفه.31 و عبدالحميد گلسن، تهران، نشريه انجمن كربن، هانري، روابط حكمت اشراق ي ايران باستان، ترجمه احمد فرديد

.شناسي راه

.ي يونان، ترجمه حسن فتحي، تهران، فكر روز فالسفه،)1375(، كي، سي، گاتري دبليو.32

.داناي حكمت باستان،پازينه،)1385(، سهروردي محمدي وايقاني،كاظم،.33

. دانشگاه آمريكايي هاي بيروت،كتابخانه1921-1920مجله كاوه، دوره جديد،.34

و يونان،)1374(مددپور، محمد،.35 د حكمت ديني .ر عالم اسالم، تهران مركز مطالعات شرقيزدگي

.ي هنري سازمان تبليغات اسالمي خودآگاهي تاريخي، تهران، موزه،)1372(مددپور، محمد،.36

.نگاهي دوباره به مبادي حكمت انسي، تهران، بنياد فرديد،)1380(معارف، عباس،. 37

.ه دانشگاه آمريكايي هاي بيروت، كتابخان]ميكروفيلم[روزنامه خاطرات، ناصرالدين شاه،.38

. دانشگاه آمريكايي هاي بيروت، كتابخانه]ميكروفيلم[ناصرالدين شاه،سفرنامه،. 39

.عيل خوبي، تهران، شركت سهاميي اسما آزادي خود عدالت، مناظره،)1375(نراقي، احسان،.40

:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و ايران گرايش" و جهان اسالم فراينـد"؛80، سال51 شماره"هاي عمده فكري سياسي مسلمانان در تاريخ

و اسالم  و تاريخي مـشروعيت سياسـي".84، سال67، شماره"گرايش فلسفه سياسي در ايران ،"پرسمان جهاني
سي"؛88، بهار1، شماره"عدالت متعالي"؛87، بهار1شماره ، شماره"اسي جهان فرهنگي جديد ايران گفتارهاي

.88، پاييز3


