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داري،  هاي مرتبط با آن مثل ليبراليسـم، مدرنيتـه، دموكراسـي، سـرمايه     غرب و مفاهيم و انديشه
غربـي   اسـت كـه بـراي كشـورهاي غيـر      هـايي  ولوژي، توسعه و غيره موضوعسكوالريسم، تكن

  . شده است ساز مسئله
تـرين انديشـه در دوران    تـرين و مهـم   به عنـوان اصـلي  ، ليبراليسم افراد در توصيفبرخي 

هـاي   انديشه ليبراليسم و برخي جلوه. برند مي كار  را به »نظريه مدرن تمدن غرب« تعبير، معاصر
به صـورت واقعـي و يـا وارونـه سـرايت      ، از جمله ايران، آن به كشورهاي ديگرغرب و تمدن 

رد ، طـرد  بهو  هرا پذيرفتند و برخي با آن مقابله كرد كرده است؛ برخي با آن همراه شدند و آن
قـانون   نظيـر دادن بـه قـانون و مشـتقات آن     در اهميتهمراهي با مدرنيته . اند آن پرداختهيا نقد 
تبلـور يافـت؛    كـردن قـدرت پادشـاه    محـدود  و برابري، مسـاوات، حـق رأي   پارلمان، ،اساسي
، )مسلمان و غيرمسـلمان (جانبه، برابري ميان همه  با قانون بشري، آزادي همه نيزكنندگان  مقابله

مخالفـان  ؛ ، آزادي بيان گسترده و آزادي عقيده، مخالف بودند)جدايي دين از دنيا(سكوالريسم 
آزادي، قانونگـذاري، عـدالت و مسـاوات، تعريـف خـاص از انسـان و        نيز نسبت به و منتقدان

  . شناخت و هستي و غايت زندگي از نوع غربي مخالف يا منتقد بودند
از جمله كساني است پردازيم كه  يمسيد احمد فرديد هاي  در اين مقاله به بررسي ديدگاه 

غـرب و ابعـاد    ر مخالفـت بـا  ، دي و معلـولي ستيزي و با رويكردي از نوع علّ كه از منظر غرب
   .كند هاي انتقادي مطرح مي گاهددي) منتسب به ليبراليسم مباني، اركان و نتايج( ليبراليسم

  . ستيزي شناسي، غرب غرب، ليبراليسم، سيد احمد فرديد، انتقاد، غرب :ها واژه كليد

                                                            
 . تاكستان عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد .1

 و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني بازنشستهاستاد . 2
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  مقدمه. 1

   دوره حـاكي از  »و معاصردوران جديد «تعبير اي در دنياي فكري غرب،  بندي انديشه در تقسيم
ـ ا ابعـاد . اسـت » ليبراليسم«و غالب شدن  » تمدن غرب«نام   ي تمدني بهريگ شكل و  دگاهيـ د ني

بـه   هاي ديگر غرب، تحت گفتمان مدرنيته و تجـدد يـا هـر ادبيـات و مفهـوم ديگـري،       جريان
از  رگـ يد يبـه كشـورها  ، )وارونـه ( يواقعـ  ريو غ) شهياند نيع( يواقعي، نظرو  يصورت خبر

ـ نظر«، هـا  ها و جريان دگاهيد نيكه ا يياز آنجا. كرده است تيسرا رانيجمله ا مـدرن تمـدن    هي
معاصـر بـه حسـاب     انغـرب در دور و جهـان   در تمـدن  »يعملـ  ميپارادا« يريو به تعب» غرب

بـا   -هاي غربي كه جزء تاريخ و جريان غرب هستند غير از كشور -ي ديگركشورها د، دريآ يم
يعني برخـي بـا آن همـراه    . ندا هبود يمنف يامثبت ، ها واكنش نيواجه شده است؛ ام ييها واكنش

 هـم  يبرخـ . ختندآن پرداطرد  به نقد، رد ياو ه را پذيرفتند و برخي با آن مقابله كرد شدند و آن
در ايـن  . خاص خود را ارائه كردند يبوم دگاهيد، ديجد يها ها و آموزه با عطف توجه به مؤلفه

 ،سيد احمد فرديد كه تحليلي به بررسي اين مسئله بپردازيم –وشيم با روش توصيفي ك مقاله مي
 نسبت بـه  يچه آرائ ،مواجه شده سميراليبابعاد لهمچنين  غرب و كه با ياز كسان يكيبه عنوان 

 غـرب و ابعـاد   بـر  فرديـد  اتسطح انتقاد است؟ كردهمطرح  ي،از منظر انتقاد غرب و ابعاد آن،
سـتيزي   غـرب  فرديـد  كرديرودهيم كه  در ضمنِ اين بررسي نشان مياست؟  نهگوچ، سميبراليل

آيد يا با صفت غربي  مخالفت با غرب و هر آنچه كه از غرب مي يچارچوب تفكر يعني ؛است
سـتيزي و   دامه پـس از تبيـين مفهـوم غـرب، غـرب     ادر . كند يصدق م يبر آراء وهمراه است 

  . پردازيم فرديد مي هاي ليبراليسم به بررسي و نقد انديشه

  چيستي غرب. 2

 داوري،. (»هـا اسـت   بلكـه فضـا و جـاي چيـز    . غرب هيچ جا نيست«داوري معتقد است 
غرب با تفكري كه در آن بشر به صـورت  «: گويد يا در جاي ديگري مي) 7، ص1379 اردكاني،

ك بايست همه چيز را در تصرف و تملـ  موجودي صاحب علم و اراده و قدرت ظاهر شد و مي
غرب طرحي است كه در آن اشياء «و نيز اينكه ) 15، ص1383، همو. (»خود در آورد، پديد آمد

گيرد و اين  ها و معامالت و قوانين، رنگ و وجهه خاص مي و اشخاص و افكار و اعمال و قصه
نين و رسـوم و اشـياء و   سازي غرب در علوم و ادبيات و كارها و قوا رنگ و وجهه خاص ذات
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محدود به مكان معين و متعلق به قوم و مردم خاصي نيست، ولي با فلسـفه و  .. .اشخاص است 
. »علم و قانون و سياست و ادب و اقتصاد و گفتار و كردار غالب در زندگي كنوني عجين است

  )25همان، ص(
غرب مجموع سيستم جديـدي اسـت كـه اول حيـات     «: گويد كوب درباره غرب مي زرين

. »صنعتي و با آنچه از لوازم و مقدمات آن است عرصه دگرگوني كرد اروپاي غربي را با انقالب
  )128، ص1373كوب،  زرين(

اما از لحـاظ  . است يشمال يكاياروپا و آمر يها قاره يبه معن ،استيو س ايغرب در جغراف
ها و نتايج خـاص خـود كـه     ها، دستاورد تمدني و فكري، جرياني است فكري و فلسفي با رويه

تـاريخ  . جدد، تكنولوژي، علم جديد، ترقي، استثمار و اسـتعمار از جملـه آنهاسـت   مدرنيته يا ت
غرب، تاريخ معاصر اروپا و آمريكا شمالي است و البته بايد گفت كه غرب منحصـر در مقولـه   
جغرافيا نيست؛ چرا كه در حال حاظر كشورهاي شرقي همچون ژاپـن بـه خـاطر پيوسـتن بـه      

  .شوند رب، جزء غرب محسوب ميجريان فكري و تمدني موسوم به غ
هـاي   ان با جنگهاي جديد منسوب به تمدن غرب را، همزم شايد بتوان آغاز ورود انديشه

از اين گفتگـو  . يابد ميميرزا، با ژوبر فرانسوي نمود  كه در گفتگوي عباس ايران و روس دانست
هـاي غربـي وارد    انديشـه شود؛ از اين زمان به بعد،  ياد مي» شروع خودآگاهي ايرانيان«به عنوان 

ايران شده و بحث رشد فني و ابزاري براي ايرانيان خصوصـًا در دسـتگاه حكومـت بـه عنـوان      
شود  شود؛ در يك سطح باعث اعزام افرادي جهت تحصيل علوم جديد مي هدفي مهم مطرح مي
گيـري جريـان مشـروطه و در نتيجـه تغييـر سـاختار        اي ديگر باعث شكل و در سطح و مرحله

هـاي مختلـف    ها، شرايط و ادبيات نوشتاري جديد در حـوزه  سي و به ظهور رسيدن ويژگيسيا
بحث قانون، قانون اساسي، آزادي، مساوات و برابري، حكومـت مشـروطه و غيـره در    . شود مي

هاي  در سال. شود نيز ياد مي» مدرنيته«شود؛ از اين انديشه با عنوان تجدد و  اين زمان مطرح مي
ري حكومت پهلوي و حركت آن در مسير مدرنيتـه و تـالش حاكمـان ايـران در     گي بعد با شكل

شدن و وابستگي آنها به غرب و حضور پرقدرت و پرنفوذ نمايندگان و محصوالت غربـي   غربي
سـتيز در ايـران شـدت و قـوت      ، جريان غـرب آنهاي  در ايران و استثمار منابع انرژي و ثروت

احمـد، بـراي غربگرايـي، از واژه     مثـل جـالل آل   طـوري كـه حتـي فـردي      بيشتري گرفت، به
  )50، ص1372احمد،   آل. (داند زدگي مي كند و آن را معادل جن زدگي استفاده مي غرب



  اول و دوم ، شمارةدوازدهمدانشگاه قم، سال  پژوهشي –  فصلنامة علمي

118 

در مقابلِ جريان غربگرا، با توجه به اقدامات غرب در منطقه خاورميانه، مثـل حمايـت از   
بـا دولـت اسـرائيل مخـالف      گيري دولت اسرائيل و پشتيباني از آن، در مقابل اعـراب كـه   شكل

بودند، عليه اتفاقات و اقدامات منتسب به غرب، جرياني توسط دانشگاهيان، روحانيان و مـردم  
هـاي آن   شد كه يكي از مؤلفـه » انقالب اسالمي ايران«شكل گرفت كه منجر به انقالبي با عنوان 

نه شرقي، نه «و » مياستقالل، آزادي، جمهوري اسال«هايي مثل  ضديت با غرب بود كه در شعار
  . تبلور يافت» غربي، جمهوري اسالمي

  ستيزي غرب. 3

هـا   و عـرب  هـا  مسلمانست و اختصاص به ني يجديد  ستيزى پديده غرببرخي معتقدند 
دارد؛ بلكه در تفكر رومانتيك آلمان، ناسيوناليسم روسى و شووينيسم ژاپنى نيـز حضـور دارد؛   ن

د كـه وجـه مشـترك آنهـا خصـومت بـا ماترياليسـم،        هاى نـاهمگونى هسـتن   ستيزان گروه غرب
ستيزان اصوالً غـرب را فاقـد خصـايص     كلنياليسم و ابتذال فرهنگى غرب است؛ برخى از غرب

سـتيزى بـه    ند، ولـى غـرب  وشـ  ستيزان هرچند به سنت متوسل مى دانند؛ غرب بنيادى انسانى مى
دشـمنان  . اسـت  همدرنيتـ اى مدرن و بخشـى از گسـترش    بلكه پديده ،گرايى نيست معنى سنت
اند و سپس خود را در تقابل بنيادى بـا مدرنيتـه تعريـف     هايى از مدرنيته را پذيرفته غرب جلوه

ستيزى سـكوالر بـا    اند؛ در انديشه ايشان، مرز مدرن و ضدمدرن كامالً روشن نيست؛ غرب كرده
و هم پيشتاز  تاس ستيزى اسالمى و مذهبى متفاوت است؛ طبقه متوسط هم كانون مدرنيته غرب
ايراد اصلى ايـن   )http://www. Balagh. Net/persian/baztab/lib/baz_50/12 .(. ستيزى غرب

و از اسالم سياسى تا فاشيسم،  كرده استستيزى را بسيار وسيع تعريف  است كه غرب نظر اين
سـتيزي را در ايـران معـادل    برخـي هـم غـرب   . شـود  سوسياليسم و ماركسيسـم را شـامل مـى   

را بـراي  » گريـز  گرايي تجـدد  سنت«و برخي  )167، ص1379قريشي، . (انددانسته» گرايي سنت«
ستيزان جزء طيف  اما بايد گفت كه غرب) 111، ص1378بشيريه، . (اند اين منظور انتخاب كرده

ع كلي اتخـاذ شـده   در واقع، نسبت به مدرنيته سه موض. شوند مخالفان كامل غرب محسوب مي
  :است

  و تجدد »تهيمدرن«با مل كا تموافق. 1
  و تجدد »تهيمدرن«با كامل  تمخالف. 2
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و  ينـ يغـرب در جهـت اهـداف د    يهـا  و دستاورد ها شهياز اند توان يم ع كهاين موض. 3
  . استفاده كرد يرانيا

ــي ــيخ فضــل  ملكــم و تق ــروه اول، ش ــره گ ــروه دوم و   زاده در زم ــره گ ــوري در زم اهللا ن
سيد احمد فرديد نيز در زمره مخالفان غرب بوده . وم استحسين نائيني متعلق به گروه س محمد

  :عبارت است ازستيزي  هاي غرب شاخص .ستيز است و در واقع غرب
ديـن   خـدايي و ضـد   هاي غربي، ضـد  نظريه. 2. راه غرب از راه اسالم و ايران جداست. 1
ن در چالـه و  رفتن در مسير غرب افتاد. 4 ؛راه غرب، انحرافي در مسير حقيقت است. 3 ؛هستند

عـدم پيـروي از مسـير غـرب، بهتـرين و تنهـاترين راه       . 5 ؛ديني است خدايي و بي منجالب بي
اتكاء صرف به عقل بشري، يعني كاري كه غرب انجام داده اسـت،  . 6 ؛رسيدن به مقصود است

  . تواند به دليل ناقص بودن عقل انسان به سعادت وي منجر شود نمي

   سميبراليل. 4

را نشـان دهـد    آن يمتفكـران اصـل   ايـ  يكه هسته مركـز  يمتن ياو  موزه خاصآ سميبراليل
 اين با وجوداما . نداردوجود  ياز ابهام يو خال حيصر يگونه مضمون ليبرال چيه نيهمچن. ندارد

گونـاگون   شمندانياند يو برا مختلفوجود دارد كه در متون  يمركز اي شهيگفت، اند توان مي
ـ ا. ي استليبرال يها تجربه يها دو قرن گذشته انباشته از نمونه. يابد مي نمود يبه طور متفاوت  ني

 يآن است كه رونـد مسـتمر   يناعبلكه به مست، يو نبود انسجام ن يآشفتگ يتنوع لزوماً به معنا
  )48-43، ص1387وينسنت، . (وجود داشته است »سميبراليل«در درون  شهياز اند

ـ به صـورت د  شتريباش،  يخيتار يريرپذييتغ وجودبا ، »سميبراليل« كـه   كپارچـه ي يدگاهي
نحـو   نيبـد . مانده است يباق د،مشخص كر توان يم يرا بدون دشوار اش ياصل يبيترك ياجزا
 نـارد يهربـرت اسپنسـر، جـان م   ل، يكانت، جان استوارت م مانوئليتوان جان الك، ا يم مثالًكه 

جداگانـه   يهـا  نوان مظاهر شـاخه را به ع كيجان رالز و رابرت نازك، يفون ها شيدريفرنز، يك
  . داد صيخاندان مشترك تشخ كي

  سميبراليل اصول مشترك .1.4

 ،بيـان، مطبوعـات   ،ينيـ عقيـده، آ  ،فكر ،آزادي انديشه ،حق حيات يشامل آزاد :يزادآ. 1
خلقـت   در يبرابر .3؛ فرد نسبت به اجتماع تيحاكم .2؛ ي براي انساناقتصاد يآزاد ،تجمعات
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قانون يـا   تيحاكم. 5؛ تساهل ايتحمل مخالف  ،مدارا. 4؛ حقوق يبرابر ايع و در عرصه اجتما
 .8؛ عمـل  يعلم بـه عنـوان مبنـا    عقل و تيحاكم. 7؛ مشروط ايدولت محدود  .6؛ قانونگرايي

  .يتكنولوژ ييا ترقي بر مبنا يويدن شرفتيپ

  سميبراليل يمبان .2.4

 بـر  كـه  فكـر و اصـول اسـت    يهـا  شهيري، مباندر واقع است؛ از اصول چيزي غير  يمبان
شناسـي و    شناسي، معرفت شناسي، هستي شناسي، غايت انسان :است نيياساس پنج محور قابل تب

  .شناسي روش

  جينتا .3.4

امـا از   .سخن بگوييم آن جينتا ليبراليسم منطقاً بايد در خصوص ي ومبانپس از برشمردن 
ايج ليبراليسم غربي ضروري نيسـت، بخـش   پرداختن به نت يرانيا از موضعنقد  يبرا آنجايي كه

   .گيريم بعدي مقاله را پي مي

  هاي سيد احمد فرديد ديدگاه. 5

  ديدگاه فرديد در مورد غرب. 1.5

دنياي امـروز  . غرب يعني واليت، يعني استيال«: گويد در مورد غرب و تاريخ آن مي فرديد
توان نامگـذاري   فرعن و فرعونيت ميدنياي اصرار در واليت، يعني امپرياليسمي كه با تعبيرات ت

 غـرب  تـاريخ  و غـرور  دنيـاي  غـرب «: گويدو نيز مي) http://www.ahmadfardid.com. (كرد
 شـيطان  فـرش  دو اين اما دارد، هم دل و عقل غربي است؛ آخرالزمان شيطان تاز و تاخت دوره
 غـرب  آن از نـي اهريم تفكـر . .. شـر  حقيقـت  و اسـت  شر ظلوم تاريخ مغرب تاريخ...  اندشده
  )419ص، 1381، همو( .»است

و يكـي از ايـن    )359همـان، ص ( .»هسـت  غـرب  در هـايي  بحران« كه كند اشاره مي وي
بـرد كـه آن را از    را بـه كـار مـي    dysplexiaزدگي كلمه  براي غرب. زدگي است ها غرب بحران

قيصـري،  . (بـود  به معني ابتال جعـل كـرده   plexiaبه معني غرب  dysisتركيب دو كلمه يوناني 
 ميگـو  يكـنم مـ   ريزده را بخواهم تعب جهان غرب ،اگر بنده«: گويد همچنين مي) 152، ص1383

در واقـع  » هست« مييگو يآنچه م. ميده ينما م هست يستياست كه ما اصالت به ن نيحوالت چن
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  . »عالم وارونه شده است. در واقع هست »ستين« مييگو يو آنچه را م ستين
زيرا خدا در آن غائـب اسـت؛ بـه     داند، يزده م و امروز و فردا را غرب وزريجهان د ديفرد

 يتا قرون وسط و شود يم آغاز يزدگ يونانياز است و زدگي  زدگي بدتر از جن غربنظر فرديد 
با پيـدايش فلسـفه يونـاني در تـاريخ     . رسد يم بغر ديصد ساله جد چهارو دوران به اصطالح 

. گيـرد  هـاي اختفـاء غـرب قـرار مـي      د و شرق زيـر پـرده  كن غرب خورشيد حقيقت غروب مي
   )105، ص1384بروجردي، (

به اين صـورت   ؛گردد بر مي دارد تعالي و آمده وجود به بحران ،در غرب«وي معتقد است 
 يعنـي  اومانيسم باشد غرب اثرات از امپرياليسم و استثمار و استعمار پريروز اگر خداي يعني كه

 تمـام  و رسـد  مـي  كمـال  بـه  در آنها انديشي بنياد و خود بنيادي دخو يعني مضاعف زدگي غرب
   )79، ص1381، فرديد. (»شود مي

زدگـي اسـت و حوالـت چنـان اسـت كـه تـا         غـرب و غـرب   ،در تفكر فرديد دور تاريخ
. گيــرد انگــاري بــه نهايــت نرســد انقالبــي بــه خــودي خــود صــورت نمــي          نيســت

)http://www.ahmadfardid.com (ل رستگاري منوط بـه فراگشـت نهـايي روح    هرگونه احتما
  )153، ص1383قيصري، . (زمان در تاريخ است

  ليبراليسم و ابعاد آن. 2.5

  ليبراليسم. 1.2.5

 وجـود   ديـن بـه   احكام برابر در افسارگسيختگي اباحيت، كه به نظر فرديد ليبراليسم يعني
 همچنـين . مد ليبراليسم اسـت اين نظر نوعي نقد به نتيجه و پيا) 19، ص1386ديباج، (. آورد مي
، 1381فرديـد،  (كند  مي نفس با جهاد جهاد كه است اين ليبراليسم باطنو  كه شعور كند مي ذكر
) 343همـان، ص (. »ببـرد  بـين  از را انسـانيت  خواهد مي ليبراليسم«كه  كند و اشاره مي )350ص

  )http://www.ahmadfardid.com. (ليبراليسم يعني اسارت انسان
   آزادي. 2.2.5

ـ بـه   دنيرسـ  لهيوس ي، آزادسميبراليدر ل .است يآزاد سميبراليركن ل نيبارزتر  هـدف  كي
، 1376آربالسـتر،  . (اسـت  ياسـ يهـدف س  نيتـر  ينفسـه عـال   يبلكه فست، ين تر يمتعال ياسيس

 يجوهر زندگ، يآزاد، يآثار فلسف شتريو در ب ديآ يارزش برتر به حساب م، يآزاد) 86-82ص
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ـ كاتوز. (هاسـت  ارزش نين مطلوب انسـان و گرانبهـاتر  آرما نيتر و مهم در  )23ص ،1385ان، ي
از كنتـرل،   يهمه چيز، آزاد تر از است مهمه اصل ليبرال نيتر يكه محور »؟از چه يآزاد«بحث 

فـرد   يبرا يآزاد، »؟يچه كس يبرا يآزاد«و مداخله دولت است و در مورد  تياجبار، محدود
 يفـرد هـم معمـوالً آزاد    يمنظـور از آزاد . دهـد  يمـ  ليرا تشك ها ليبرال ياست كه دغدغه اصل

  )86،ص1376آربالستر، . (است يشخص
  : گويد مي نظر فرديد در مورد آزادي اين است كه

 امـروز  آزادي. اسـت  امـاره  نفـس  بنـدگي  و مطمئنـه  نفس و خدا از امروز، آزادي آزادي«
، 1381 فرديـد، (» ... اسـت  رانبحـ  در جديـد  آزادي امـا . آزادي از آزادي بـراي  اسـت  فريادي

 اي آزادي« زيـرا  )78ص همان،( ؛است »اسالم مقدس ديانت از آزادي« موجود آزادي )412ص
 جديـد،  آزادي ايـن ... نيست  فردا پس و پريروز حقيقي خداي از شود، آزادي مي دفاع آن از كه

 بـراي  آزادي«وي معتقد است هرچنـد ايـن    )138، صهمان( .»نيست آزادي اماره، نفس آزادي
 .»نيسـت  آزادي كـه  غربـي  آزادي«) 342ص ،همـان ( .»اسـت  شدن نسناس اين ولي است همه

 انسـانيت  از آزادي و حقيقـت  و حق از آزادي] ليبراليستي آزادي[ آزادي اين« )359همان، ص(
 نبايـد  گويـد  مـي  كـه  ،انديويدواليسم در آزادي دهد مي ادامه وي  )54همان، ص( .»است انسان
) 127همـان، ص . (اسـت  آزادي از كلكتيوسـيم، آزادي  در آزادي و ،برد بين از را ديفر آزادي

اين تعابير بـه صـراحت و    )238همان، ص( .»آزاديخواهي است كفر عين«در نظر وي  بنابراين،
  . كند روشني در انتقاد و حمله به آزادي موجود است و به نوعي به اصل  و ماهيت آن حمله مي

  اجتماع به نسبت فرد حاكميت. 3.2.5

 سـم يبراليل نيو آخـر  نيفرد، حجت اول. »واحد است يبر شخص انسان ديمفهوم فرد، تأك«
 رياو دارنـد كـه در آن حالـت نـاگز     يعيدر حالت طب هيحقوق فرد، پا رايزن، يحجت اول؛ است
 ايو  دكنندهيفرد تول است زيرا نيشكل دهد؛ حجت آخر رييرا تغ عتيخود طب يبقا يبرا است

تعلقش به نـژاد، گـروه،    از يفرد را جداسم، يبراليدر ل )38، ص1383گاراندو، . (گزار استكار
  . داند يم يعيرا واجد حقوق طباو و  نديب يجامعه، مذهب و حزب م

گرايي، كه از نتايج فردگرايـي ليبراليسـم اسـت، بـر روي      اين رابطه از تأثير عقل در فرديد
 در دارد جهت دو... است  مريض و بيچاره امروز خرد و عقل« :گويد مي گرايش به فرد يا جمع

 بـا  اصـالت  گويـد  مـي  يكي و است فرد با اصالت گويد مي يكي است كرباس يك از حال همه
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يعني بـه كليـت    )127ص، 1381 ،فرديد. (سوسياليسم ديگري و دموكراسي شود مي يكي. جمع
بنـابراين،  . برد آن را زير سؤال مي كند و اش حمله مي خاطر مريضي  عقل امروزي و نتايج آن به

  .داند با حمله به اصل حاكميت فرد تبعاً نتيجه آن را هم متناسب نمي
  برابري . 4.2.5

ـ نبا يقانون چيه .استها در همه جا  قوق همه انسانح ياصل برابر يمدع سميبراليل بـه   دي
؛ قـانون، خـواه   كنـد  ليـ تحم يخاص يها ضيتبع يبدهد و به برخ يخاص ازاتيامت ي افرادبرخ

، 1380شاپيرو، . (باشد كسانيهمه  يبرا ديكننده، با كننده و خواه مجازات تيدهنده و حما ياري
 و زده كفر دادگستري و را زده كفر عدل اين بنده«: گويد مي فرديد در مورد برابري و عدل )4ص

 وي، )238، ص1381، فرديـد . (»دانم مي كفرزده خواهي عدل نهايت را كفرزده برابري و برادري
در ايران باشد يـا در  كه كند  فرقي نمي لذا برايش ؛انتقاد دارد بودن آنكفرزده  به اصل برابري و

آميـز و بـه اصـالح     خـدايي، كفـر   خاطر اينكه دوران و زمانه و حوالت تاريخي  را غير  به. غرب
ر آن مطـرح  داند، لـذا هـر آنچـه د    زده و عصر  انسان نسناس و قرده خاسئين مي خودش غرب

  .  كند است را كفرآميز قلمداد مي
  تساهل يا مخالف تحمل و مدارا. 5.2.5

فـرد اسـت كـه بـه      ايـ دولت، جامعه و  هفيوظ تحمل عقايد و آراء ديگران است كهمدارا، 
نظـر   )99، ص1376آربالسـتر،  ( .مداخلـه شـود   گرانيد ديعقا اي ها تيدر فعال ديموجب آن نبا

توان گفت وي اخـتالف عقيـده را    مينيست، تساهل چندان صريح فرديد در خصوص مدارا و 
و » غربـي «كـه  » خـداي ديـروز، امـروز و فـردا    «پذيرد و تمام عقايد امروزي را در جهـت   نمي

لـذا فقـط ديـدگاهي را كـه در چـارچوب      . دانـد  است، مـي » زده غرب«و » كفرآميز«و » نفساني«
وحياني و االهي و ديني و نه خداي انسـاني   پذيرد؛ خداي باشد، مي» فردا خداي پريروز و پس«

هاست و لذا فرديد به اصـل مـدارا حملـه     ها و ليبراليست اين نظر بر خالف نظر غربي. و بشري
  . كند مي

  گرايي قانون يا قانون حاكميت. 6.2.5

حقـوق  . موضوعه است نيو قوان يعيحقوق طب، »سميبراليل« شهيمنشأ و مبدأ قانون، در اند
به عنوان اصـول مهـم حقـوق     تيو حق مالك يحق آزادات، يساس سه اصل حق حا بر يعيطب
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. اسـت  استيحقوق در قانون اجتماع و س نيطبيعي برگرفته از انديشه جان الك است و تبلور ا
گرايي بـه   قانون يا قانون تياست و اصل حاكم نيقوان يمبنا يوضع نيعالوه قوان  هب نين قوانيا

فـرد   چيست و هها ميو تصم ها تيفعال ،ها در قضاوت نيقوان نيبودن اعمل و رفتار  اريمع يمعن
 .فراتر از آن باشد تواند ينم) دولتي و غيردولتي( يو نهاد و ارگان

فرديد در مورد قانونمندي و حاكميت قانون و الزامات نهـادي مـرتبط بـا آن مثـل قـانون      
 جديـد  بشـر  غـرب بـراي   يددوران جد قانون ناشي از احكام اساسي و مجلس معتقد است كه

 واضـع  انسان است؛ عقل قوانين واضع انسان عقل دوره اين در) 413، ص1381فرديد، (. است
 واضعش قانون«اين درحالي است كه اين  )432همان، ص.(است حقوقي احكام عملي و احكام
 .»اسـت  هيجـدهم  قـرن  ممسـوخ  عقل به رجوعش« )343همان، ص( »است انساني اماره نفس

كننـده نفـس امـاره انسـان اسـت،       گويد مجلس ارضاء مي مجلس هم زمينه در )358صهمان، (
   )90همان، ص( .»كنم ارضاء را ام اماره نفس و مجلس بروم خواستم مي هم من«چراكه مثالً 

نهادهـاي جديـد را قبـول    اين عبارات داللت بر اين دارد كه فرديد به هيچ وجه قـانون و  
دانـد و حركـت در    غرب جديد مي» عقل ممسوخ«و » نفس اماره«ز كه آنها را ناشي اچرا. ندارد

خـودش   كـه  قوانين وضع اين از بشر«: لذا معتقد است ،كند تعبير مي» زدگي غرب«اين مسير را 
در ) 345همـان، ص . (»است كرده پيدا توجه االهي حكومت به و است شده خسته واضع باشد

توان اسـتنباط كـرد، امـا اينكـه در چـه       ه فرديد مياين تعبير حاكميت قوانين االهي را در انديش
با اين وجود بايـد اشـاره كـرد كـه بـا اصـل       . آيد قالب و نهادي باشد، ذكري از آن به ميان نمي

  . پذيرد نميگرايي غربي را در كل  ها در اين زمينه مخالف است و قانون و قانون ليبراليست
  مشروط  يا محدود دولت. 7.2.5 

همـه   تيـ و امن يو برابر ياز آزاد ياز حكومت، پاسدار يغرض اصلها،  الليبر دگاهياز د
ـ دل نيبـه همـ  . شهروندان است و چـه در شـكل    يچـه در شـكل سـلطنت   ، حكومـت ليبـرال   لي

اسـت، قـانون هـم، مصـوب      )محدود و مشروط بـه قـانون  (بر حكومت قانون يمبتن، يجمهور
  )5، ص1380شاپيرو، . (اند شده دهيآزاد برگز يكه در انتخابات ي استقانونگذاران

نظر فرديد در زمينه سياست و دولت اسـالمي و مطلـوب بـه طـور كلـي ايـن اسـت كـه         
 االمـر  اولـي  كـه  شرطي كند به االمر اولي و رسول و خدا اطاعت انسان كه است درست سياستي«

 )داشـتن  دوسـت ( واليـت  :يعنـي  )54، ص1381فرديد، ( .»باشد خدا تابع رسول و رسول تابع
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  )52همان، ص( .)ص(محمد  و) ع(علي  حكومت مثل باشد، )حكومت( وِاليت طنبا
. يابـد  مـي  تحقـق  اسـالمي  حكومـت  در فردايـي  پس و پريروزي وي معتقد است حقيقت

فردايي كه در آن خدا  و وحي حضور دارد و جـداي از حاكميـت    حقيقت پس )79همان، ص(
  . واقعيت و نفس اماره انسان است

تعبير صريحي درباره محدوديت دولت در معناي سياسي و جديد وجود در نظرات فرديد 
توان استنباط كرد كه دولت از ديد وي بـه نـوعي محـدود     ولي از البالي مطالب وي مي ،ندارد

 و) ع(هاي علي  است و اين محدوديت، وِاليت يا دوست داشتن است كه نمونه آن را حكومت
كنـد   در زماني كه بحث سياست درست را مطرح مياز طرف ديگر فرديد . داند مي) ص(محمد 

. دانـد  كند به نوعي آن را محدود مـي  االمر مشروط مي اولي و رسول و از خدا و آن را به اطاعت
اي كـه در آن   كنـد بـه گونـه    در كل از آنجا كه فرديد دوران امروز را دوران در بحران تعبير مي

هاست و خـداي پريـروز حـاكم نيسـت، لـذا بـا        هاي اماره انسان حاكميت امامان متكثر يا نفس
  . ها در زمينه دولت محدود شديداً مخالف است ها و ليبراليست ديدگاه غربي
  و علم عقل حاكميت. 8.2.5

به علم به واسطه روشنگر بـودن   انيگرا عقل .عاقل است يانسان ذاتاً موجود ،سميبراليل در
نظـر فرديـد در    )8، ص1380رو، يشاپ. (دانند يمخود  تگريآن نظر دارند و عقل را راهنما و هدا

 كه است چراغي عقل .1: ت كهمورد عقل، علم انساني، و حاكميت و عدم حاكميت آنها اين اس
 هيـواليي  عقل از و داراي مراتبي دهند تشخيص چاه از را تا راه داده قرار همه روي فرا خداوند

 كـه  اسـت  هدايت عقل آن مرتبت االترينب .2؛ )175، ص1381فرديد، ( بالمستفاد است عقل تا
 آيد كـه  نازلي به حساب مي ها از نظر وي، عقل همگاني انسان مشترك است اما عقل انبياء عقل

همـان،  ( نيسـت  اهللا آن در كـه  اين عقـل، عقلـي اسـت   . شود مي آغاز دكارت از جديد دوره در
  :است هاي ذيل و داراي ويژگي) 127همان، ص( است مريض و ؛ بيچاره)427ص

 .3؛ )139همان، ص. (پندار است و وهم. 2؛ )58همان، ص. (و منحوس است ممسوخ. 1
 عقـل «. 5 ؛)427همان، ص. (شود مي باعث انحراف انسان. 4؛ )343همان، ص. (نيست جوابگو

 پنـدار، ابتـدا   و] پرسـتي  ظـاهر  كـيش [ دگما به و دهد مي نظر به را اصالت صورت هر در امروز
 و كشـد  مي پندارش دگم براي را خود امروز غربي انسان حتي كند، مي لعم بعد كند مي حساب

 و پريـروز  اصـيل  معنـي  بـه  لفـظ  شـريف  معنـي  بـه  عقـل . 6 ؛)427همـان، ص . (كند مي ايثار
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 بـا . 8 ؛است منحوس عقل ضد قرآن عقل. 7؛ )139همان، ص( .»نيست ديگر فردايي، امروز پس
  . كرد نباطاست را احكام اسالم علل توان نمي بشري عقل

شده در مورد عقـل داللـت بـر ايـن دارد كـه عقـل بـه تنهـايي          اين عبارات و نكات ارائه
نيست  چراكه جوابگوي مسائل انسان؛ خصوصاً در معناي غربي از نظر فرديد قابل اتكاء نيست

اي مورد  فردايي، فضاي انديشه پس و پردازد و اين، با عقل شريف و اصيل پريروز و به ظاهر مي
احكـام   علـل  توانـد  نمـي  بشـري  تر اينكه عقل از همه اينها مهم. ييد فرديد، در مخالفت استتأ

هـا و   تـوان گفـت فرديـد بـه اصـل ديـدگاه غربـي        با ايـن جمـالت مـي   . كند استنباط را اسالم
گويد عقـل غربـي باعـث     اما در جايي كه مي. كند ها در زمينه حاكميت عقل انتقاد مي ليبراليست

هنگامي هم . گويد، اما به نتيجه انتقاد دارد شود، هرچند نوع اين انحراف را نمي انحراف بشر مي
گويد عقل غربي و عقل امـروز بيچـاره و مـريض، ممسـوخ و منحـوس و وهـم اسـت،         كه مي
  . دهد كه توجيه آن از جانب فرديد ارائه نشده است هايي به اين عقل مي ها و نسبت صفت

  : كند ه بيان ميفرديد در مورد علم هم چند نكت
 متعلـق  و نفسـاني  موضـوع . اسـت  نفسـاني  متعلق و نفساني موضوع اتحاد جديد علم. 1
 بـه  يـافتن  تعين براي كه است اعمالي و ها روش گويند و سوبژكتيو مي ابژكتيو جمعاً را نفساني

 ورتصـ  به را جهان امروز و سوبژكتيو ابژكتيو نگرش. رود مي كار به »ابژكتيو« يعني علمي تعين
  )432، صهمان. (آورد مي در شيء

 ظـاهرات  بلكـه  را ظـاهر  نـه  هـم  آن بگيـرد  را ظاهر فقط كه است جديد علم ماهيت« .2
 تبـديل  پديده به و است شده ظاهره هم ظاهر و ظاهر شده باطن و رفته بين از باطن ها و پديدار

 پنـدار  جديد علم. است پندار جديد همچنين علم )325همان، ص. (»كرده است پيدا اصالت و
به عبـارت ديگـر   . كشد مي پرده جهان بر تسليحاتي صنعت به رفتن با ناپسند علم. است ناپسند

همان، (. كند مي برطرف را خود نيازهاي اشياء تغيير با و بوده نفس هواي بر اساسش جديد علم
 )430ص

 خـدا  با نياز و راز و ورع و تقوي از معاشي، است و تحصلي صرفاً چون كه امروز علم .3
 حقيقـت  و حـق  از و تعالي از آن در )215همان، ص(است؛  كرده پيدا فاسد و توالي است دور

 )432همان، ص. (نيست خبري

 و اسـت  اماره نفس و نيست شكر آن در زيرا ،نيست زندگي بهبود اصل علم جديد در. 4
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 شده سياسي قابتر به نفساني، تبديل خواست همين براي و است استدراج نهايت علم، آخرين
 ) 430همان، ص. (است

 تـداني  عين و است تاريخ پايان« دوراني عليت فقها قول به يا تجربي و تحصلي روش. 5
 اين و فاني زمان و موجود اصالت از است عبارت كه حقيقت و حق از فرار و ترقي و تعالي از

 ) 205همان، ص(. »است زدگي غرب در يافتن تماميت

بر اين دارد كه علم جديد و غربي، از نظر فرديد علم پندار و ظـاهر و  اين عبارات داللت 
نفساني است؛ در آن شكر نيست؛ تقوي و ورع و راز و نياز با خدا نيسـت؛ از حـق و حقيقـت    

هايش مبنـاي عمـل قـرار     خبري نيست؛ اصالت موجود است لذا معتقد است با توجه به ويژگي
قي و فرار از حق و حقيقت است، لذا به اصـل حاكميـت   چراكه عين تداني از تعالي و تر ،گيرد

گويـد علـم جديـد و     ها و نتايج آن انتقاد دارد و زماني كه مي ها و ليبراليست علم در نظر غربي
غربي، انسان امروز را به سمت تسليحات و رقابت سياسي و صنعت كور و توالي فاسد كشانده 

  . مينه انتقاد داردها در اين ز است به نتايج ديدگاه ليبراليست
  تكنولوژي مبناي بر ترقي. 9.2.5

گيـرد   نظر خاصي به زندگي دارد و براي انسان، پيشرفت و ترقي را در نظر مي ليبراليسم، 
كند به جايي بهتر  كند تا جهاني را كه در آن زندگي مي هر كوششي مي ،و بر اساس همين اصل

بر تكنولوژي دانسته كه باعث آسايش و راحتـي   تنيبراه بهبود زندگي را در ترقي م .تبديل كند
مفهوم ترقي كه در قرن هفدهم تصور مبهمي از آن وجود داشـت، در قـرن    .شود در زندگي مي

شاپيرو، ( .هجدهم مطرح شد و سپس در قرن نوزدهم به اصلي از اصول ايمان جديد تبديل شد
  ) 8، ص1380

  :كند ي  نكات ذيل را مطرح ميفرديد در مورد ترقي و پيشرفت بر مبناي تكنولوژ
ــوژي. 1 ــي را تكنول ــوان نم ــاره ت ــرد رد يكب ــد، (. ك ــنعت و . 2؛ )231، ص1381فردي ص

انسـان،   .3؛ )230همـان، ص . (خداسـت  با و يكديگر با ها انسان مبارزخواني من هل تكنولوژي
 باعـث  صنعت اين در شرايطي است كه. اصل دانسته است را تكنولوژي و صنعت رشد امروزه
 )317-316همان، ص. (است االهي قهر از اين صنعت نمودي و شده آنان ويراني

» تكنولـوژي «صـنعت و  اين عبارات داللت بر اين دارد كه فرديد با روند موجود در مورد 
امـا صـنعت بـه     ،را رد كـرد » تكنولـوژي «توان به يكباره  چند معتقد است نميهر. مخالف است
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هي است و باعث ويراني لذا نمودي از قهر اال. با خدا آمده است ها با يكديگر و مبارزه با انسان
يعنـي هـم اصـل ترقـي     . فرديد هم بـه اصـل و هـم نتيجـه آن انتقـاد دارد     . ها شده است انسان

را به عنوان هدف قبول ندارد و با آن مخالف است و هم معتقد است اين اصـل  » تكنولوژيكي«
  . شود باعث ويراني كه نتيجه است، مي

  شناسي انسان. 10.2.5

 ي، برابر، عاقل، دارا)خوداتكاء(ها، آزاد، عالم، خودمختار  انسانسم، يبراليلي شناس در انسان
اهـداف  «هاي خـود و   ارزش دآورندهي، پد»مالكيت، حفظ جان و آزادي«در مورد  يعيحقوق طب

  ) 14، ص1381گري، (. هستند» نفسه في
  :كند ميفرديد در مورد انسان  نكات ذيل را مطرح 

  )31همان، ص( ». است االهي اسماء يا اسم مظهر انسان«. 1
  )431همان، ص( .»وجودش انسان واقعيت است و ماهيتش انسان حقيقت«. 2
با توجه به حاكم شدن تفكر اومانيسم كه به نوعي زندقـه و   ،در عصر حاضر ،در غرب. 3

 را انساني وجود يعني. دهد مي مروزا بشر به و امروز انسان به را است اصالت مكفر و امپرياليس
) 423، ص1381فرديـد،  (. است كرده فراموش را يعني حقيقتش) 31همان، ص. (داند مي اصيل

 خـود  كـه  طـاغوت  عنـوان  بـه  انسان اصالت... است  چيز همه مدار دائر انسان«، »اومانيسم«در 
  .)341همان، ص(. »كند تلقي خدا را خويش خواسته
  )215همان، ص( »ورع بي و است قويت بي كنوني بشر« .4 

كند و از  اين عبارات بر حمله شديد فرديد به غرب  و دنياي جديد و دوران آن داللت مي
اينكه در تعبير حاكم، ماهيت و حقيقت انسان رها شده و صرفاً به وجود و فيزيك وي كه مادي 

بنياد بر ارابه نفـس   ار و خودبه نظر وي، اين انسان خودمد. كند شود، انتقاد مي است پرداخته مي
راند و بدون توجه به حقايق زندگي و حيات و خدا و نفس مطمئنه بر مركب غـرور و   اماره مي

ايـن  . كنـد  حركـت مـي  » فـردا «تا حاكميت » امروز«واسطه سلطه   نسناسي سوار و رو به جلو به
شـناختي بـه نتـايج     ي انسانها در مورد مبان ها و ليبراليست اختالف بنيادي فرديد با ديدگاه غربي

وطنـي،   ميهنـي، بـي   خانماني، بـي  كند كه انسان دچار بي وي اشاره مي. نظر آنها هم رسيده است
زدگي و غيره شده و به خـواب   ، زندقه، امپرياليسم و، طاغوت»پويي ورعي، گرگ تقوايي و بي بي

  . رفته است



  46و  45پژوهشي دانشگاه قم، شماره پياپي  –  فصلنامة علمي

129 

  شناسي غايت. 11.2.5

 ليقانون تبـد  واعتقاد  يبه نوع سميبراليو هدف ل تيبه عنوان غا يو ترق شرفتيپ شهياند
 يخصـلت ضـرور   كيـ و  »يدادباور« يكه اصالح و بهبود امور به صورت نوع يا شد به گونه

  ) 32و 31، ص1381، يگر( .درآمد
  :كند فرديد در مورد غايت نكات ذيل را مطرح مي

 واقعيت عالم همين و هدد مي دنيا به اصالت يعني ،است كرده وارونه را عالم بشرامروز. 1
 پنـدار  عـالم  نـوعي  بـه  كند مي تعبير برسد آن به بايد كه هدفي و چيزي يعني داند مي آخرت را

 )322، ص1381فرديد، . (آيد نمي حساب به است ديدار عالم آنچه و شود مي حقيقي عالم

 خانمـان  بي امروزي بشر... نيست  خبري فرهنگ از و است تمدن هست هرچه امروز«. 2
 كنـده  خاك از را انسان تمدن اين است كرده فرهنگ بي را بشر شهريگري. تمدن از شده، ناشي

همـان،  ( .»فروبسـته  هـم  تقدسـش  ساحت ندارد كه آسمان. ندارد نيز آسمان كرده، خانمان بي و
 )46ص

 دنياست با اصالت جديد تاريخ سال چهارصد... دهد  مي دنيا به را اصالت جديد قرون«. 3
 .... كنـد  مـي  فرامـوش  را خويش اصيل وطن حال اين در داد اصالت دنيا اين به وقتي انانس... 

 ) 48همان، ص(

. كنـد  توجـه  دو هر به بايد انسان ندا باهم دو هر) دنيا( فاني زمان و) آخرت(باقي  زمان. 4
 )همان(

 تصـرف  را جهـان  شـهوت جنسـي   و كالغي عمر و شهوت شكم و جاه چهار شهوت. 5
   )53همان، ص. (است  و غايت جهانيان شده كرده و هدف

اين عبارات داللت بر اين دارد كه از نظر فرديد امروزه با هدف قرار دادن دنيـا و اصـالت   
محتوا شده و در آن از فرهنگ خبري نيست،  است؛ باطن دنيا بي» عالم وارونه شده«دادن به آن، 

زمـان  (» دنيـا «در حالي كه بايد هـم بـه   است » شيطاني و نفساني«چراكه به خدا توجه ندارد و 
اي غرب  لذا با مباني انديشه. ندا هردوي اينها باهم). زمان باقي(» آخرت«توجه كرد و هم ) فاني

  . و به نوعي ليبراليسم مخالف است و به آن انتقاد دارد
  شناسي هستي. 12.2.5

و  يحسـ  يامـر  يمعل تيبلكه واقع ،ستين يحس يصرفاً امر تيواقعسم، يبراليدر تفكر ل
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  . است يذهن
  :كند فرديد در مورد واقعيت و هستي نكات ذيل را مطرح مي

 ظاهر ما برابر در كه است چيزهايي تمام واقعيت. موجود نه و است وجود نه واقعيت«. 1
 واقعيـت ... كنند  تصرف آن در توانند مي و يابند مي در يكسان را آن و بيش كم همگان و است

 همگـان  بـر  كه جهت آن از و است انتزاعي امري بلكه نيست، تنها بالعكس يا من از مستقل امر
 جنبـه  هـم  واقعيـت  همچنـين  )430، ص1381همو، ( .»است مفهوم يك شود مي ظاهر يكسان
اصطالح  شايد .شود مي ديده ابصار با كه است همان واقع يا ظاهر. باطني جنبه هم دارد ظاهري
 يـا  بـاطني  جنبـه  امـا . كنـد  مـي  تأكيـد  نگـاري ا واقـع  بر صرفاً كه باشد مناسب آن براي رئاليسم

معـادل ايدئاليسـم    ]كـه [ شـود  مي تعبير هم بصيرت دارد، نظر در هم را غيب عالم انگاري ديدار
  )88همان، ص( 1.است

 . ندارند توجه آن به جديد تفكرات كه است غيب عالم مقابل در شهادت عالم. 2 

 پنـدار  عـالم  از عبـارت  گـذارد  مي واقعيت را نامش و دهد مي اصالت امروز بشر آنچه«. 3
 دنيـا  ايـن  در چيـزي  هر كه حالي است؛ در ظاهر است؛ عالم محسوس عالم پندار عالم .»است
 عـين  و ذهـن  وراي وجـود «و  ديـدار  بـاطن  و است پديدار ظاهر. باطني يك دارد ظاهري يك

  )313همان، ص( .»است عين و ذهن وراي حقيقت. است

بارات داللت بر اين دارد كه فرديد معتقد اسـت واقعيـت لزومـاً و صـرفاً بـه آنچـه       اين ع
شود بلكه واقعيت يا وجود وراي عـين و ذهـن اسـت كـه خداسـت و       مشهود است، تعبير نمي

فرديـد معتقـد اسـت در دوران امـروز     . شود و جنبه ظاهري و باطني دارد حقيقت هم ناميده مي
كند كه صـرفاً بـه عـالم شـهادت و      ا بدين روش به آن انتقاد ميعالم غيب مغفول واقع شده، لذ

  . است نما و وارونه كردن عالم هست نيستي به دهد كه اصالت دادن عالم پندار اهميت مي
  شناسي معرفت. 13.2.5

ـ ا. ممكـن و قابـل تحقـق اسـت     يامـر  ،تيشناخت واقع ،سميبراليل يشناس در معرفت  ني
نگـاه،   نيـ در ا. علـم نـام دارد   و شـود  يو فهم او حاصل م انسان و عقل خود قيشناخت از طر

                                                            
 . است دياز فرد مسيالئديو ا سميرئال فيتعر نيالبته ا .1
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و  گانه از حواس پنج يريگ بهرهبا  تواند يمعتقد است انسان م يعني. دارد تياهم 1يشناخت علم
  . كند دايعقل خود به علم دست پ

  :كند شناسي نكات ذيل را طرح مي شناسي يا شناخت فرديد در مورد معرفت
 كشف متعالي ادراك. متعالي و حسي، خيالي، وهمي، عقلي راكاقسامي دارد؛ اد ادارك. 1
 اليقـين  علـم  بـه  علـم،  بـه  رود مي وقتي انسان. معلوم است صحو و موهوم جالل، محو سبحات

 اليقـين  حـق  علم رسد به مي عرفان به وقتي و اليقين عين علم به رود مي فلسفه به وقتي رسد، مي
 . بودن وي است »مدرِك« انسان ميعل و ويژگي )429، صهمان. (يابد مي دست

 بـه  رسـيدن  براي معلوم از حصولي، حركت: حضوري و حصولي است نوع دو بر فكر. 2
 )212همان، ص. (است حق سوي به باطل از رفتن حضوري تفكر اما است، مجهول

 بلكـه  را ظاهر نه هم آن بگيرد را ظاهر فقط كه اين است جديد شناخت و علم ماهيت. 3
 ظاهره هم ظاهر و ظاهر، شده باطن و رفته بين از باطن در اين نوع نگاه. را پديدار را، ظاهرات

كه كـاري تـدقيقي    )325همان، ص. (كرده است پيدا اصالت و آن تبديل پديده به و است شده
 )345همان، ص(. است و نه تعمقي

ميان ذهـن   گرفت، شناسي غرب كه از يونان باستان ريشه مي نگر در معرفت ساختار دنيا. 4
انسان به عنوان عامل شناسايي و جهان خارج به عنوان موضوع شناخت تفاوت وجـودي قائـل   

اين عبارات و فحواي انديشه فرديـد داللـت بـر ايـن دارد كـه       )153، ص1383قيصري، . (بود
اي كه  شيوه شناختي كه از غرب ناشي شده و در همه جا حاكم است به گونه(شناخت امروزي 

در حالي كـه عرصـه    ،صرفاً به عينيات و ظاهرات پرداخته است) پيدا كرده است حالت خدايي
بـودن اسـت و ادراك هـم    » مدرك«چون ويژگي انسان . تر از عينيات و ظاهرات است آن فراخ

لـذا  . دارد در نتيجه گستره آن وسـيع اسـت   متعالي و اقسامي چون حسي، خيالي، وهمي، عقلي
 . شناسي است ها در زمينه معرفت ها و ليبراليست ياين نظر متفاوت از ديدگاه غرب

  
  شناسي روش. 14.2.5

گانه و  راه حواس پنج با توجه به امكان شناخت توسط انسان از سميبراليشناسي ل در روش

                                                            
1. scientific knowledge 
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 يسـت يويتيپوز يشناس روش منظور لحاظ شده غالباً نيا يكه برا يو عقل و فهم، روش 1مشاهده
پيـروان ايـن    .شـود  شناختي در علوم اجتماعي محسوب مي فتمعر كرديرو راييگ اثبات«. است
 .»آورنـد  ها و عمليات علوم طبيعي را الگويي براي هر نوع پژوهش به شمار مـي  روش، ردكروي

  )7، ص1386امامي،  سيد(
  :كند شناسي نكات ذيل را مطرح مي فرديد در باب روش

 علم حصولي، معاشي شده .2  ؛ندارد حضوري تفكر است و تحصلي صرفاً امروز علم. 1 
در علم حصـولي  . 3 ؛)215، ص1381فرديد، (. است دور خدا با نياز و راز و ورع و تقوي از و

 تفكـر «. 4 ؛)216همـان، ص . (افتـد  مـي  وراجـي  بـه  نيز فلسفه و علم نباشد حضوري اگر تفكر
تفكر حضوري حركت از باطـل  . 5 ؛)215همان، ص( .»باشد صنعت و علم شرط بايد حضوري

اين عبارات داللت بر اين دارد كه فرديد مخالف و به نـوعي منتقـد روش   . به سمت حق است
دانـد؛   ها اسـت، چراكـه آن را كـافي نمـي     مورد تأييد ليبراليست» پوزيتيويسم«تحصلي يا همان 

تـوالي فاسـد شـده اسـت؛      است؛ دچـار  دور خدا با نياز و راز و ورع و تقوي است؛ از معاشي
 و حـق  از فـرار  و ترقـي  و تعـالي  از تـداني  است؛ عـين  تاريخ است؛ پايان فكرحصولي، قالبي

  . است زدگي غرب در يافتن فاني است؛ تماميت زمان و موجود حقيقت است؛ اصالت
امـا مـا در ايـن     ،نوعي نقد به اصول ليبراليسم است فرديد نقدهاي ديگري هم دارد كه به
داري و دموكراسي كه فرديد آنهـا   سرمايه يم؛ از جملها مقاله آنها را جزء اصول ليبراليسم ندانسته
 داري سرمايه طرفداران ليبراليسم حافظ به نظر فرديد. را جزء اصول ليبراليسم قلمداد كرده است

 )55همـان، ص (. اسـت  غربـي  دموكراسـي  طرفـدار  و ليبراليست )309، صهمان( اند سرمايه و
 در كه است ايراني نوع از ليبراليسم بوده وي ادانتق مورد و شده عارض فرديد بر كه ليبراليسمي

زده بودنـد؛   بشر حقوق اعالميه و مهر دموكراسي قرآن بر داده و ليستياليبر صورت را قرآن آن
 روسـو  ژاك ژان وجـدان  و خمينـي، عاطفـه   امـام  واليت   آنها براي خواندند و مي نماز ظاهر در

نقالبي بودن و انقالبي شدن براي فرديد هدف از آنجايي كه انقالب، ا) 53همان، ص. (يكي بود
 و توانايي و تمكن و انقالب سوي به رفتن جلو از داند كه مي است لذا وي ليبراليسم را جرياني

  )74همان، ص(. كند فردا جلوگيري مي پس انقالب براي انسان آمادگي

                                                            
1 . observation 
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  گيري بندي و نتيجه جمع. 6

يعنـي بـراي   و جنبه تـدافعي دارد،   ر انكاري استاظهارات فرديد در خصوص غرب بيشت
پـردازد؛   وي به نقد مباني ليبراليسم مي. پردازد اثبات خود و كم كردن حمله غرب به نفي آن مي

شناختي آن  و هستي ،شناختي غايت ،شناختي شناختي، معرفت هاي انسان كند جنبه يعني تالش مي
  . بنيادي خود ليبراليسم استهاي وي بيشتر در جهت نفي  را نقد كند؛ بدين ترتيب ديدگاه

پرداخته  موجود آزادياز  انتقاد به ،و روشني صراحت به ،انديشه، فرديد» آزادي«در مورد 
در خصـوص   .كنـد  مـي  حملـه  آن ماهيـت  و  اصـل  بـه  نـوعي  يعني بـه  .كند و به ان حمله مي

مـريض   خاطر  به آن نتايج و امروزي عقل كليت به نيز، فرديد» اجتماع به نسبت فرد حاكميت«
 آن اصل، نتيجـه  به حمله با بنابراين،. برد مي سؤال زير را آن و كند مي حمله بودن عقل امروزي

  . داند نمي مناسب هم را
 اين برابري در است، خواه نيز وي معتقد است كه اين برابري، كفرزده »برابري«در مورد   

آنچـه   داند، لذا هر مي خدايي غير را غرب، چراكه دوران و زمانه و عصر حاضر در يا باشد ايران
  .  كند مي قلمداد كفرآميز است مطرح در آن

 عقيده اختالف اماندارد،  صريحي ديدگاه نيز» تساهل يا مخالف تحمل و مدارا«در مورد   
 و »غربـي « كـه  »فـردا  و ديـروز، امـروز   خداي« جهت در را امروزي عقايد تمام پذيرد و نمي را
 باشـد  »فـردا  پـس  و پريروز خداي« چارچوب در كه ديدگاهي فقط لذا. نددا است، مي »نفساني«

 حملـه  مـدارا  اصـل  بـه  فرديـد  و هاسـت  ها و ليبراليست غربي نظر خالف بر نظر اين. پذيرد مي
  . كند مي

 را جديـد  نهادهاي و قانون وجه هيچ به فرديد» گرايي قانون يا قانون حاكميت«در مورد   
 در حركـت  و داند مي جديد غرب ممسوخ عقل و اماره نفس از ناشي ار آنها چراكه. پذيرد نمي
 خـودش  كـه  قـوانين  وضـع  اين از بشر« است معتقد لذا. كند مي تعبير زدگي غرب را مسير اين

 حاكميـت  تعبيـر  ايـن  در. »اسـت  كـرده  پيدا توجه االهي حكومت به و شده خسته باشد واضع
نهـادي باشـد،    و قالـب  چه اينكه در اما ،كرد استنباط توان مي فرديد انديشه در را االهي قوانين
  . پذيرد نمي كل در را غربي گرايي قانون و وي قانون. آورد نمي ميان به آن از ذكري

 محـدوديت  دربـاره  صريحي تعبير فرديد نظرات در» مشروط يا محدود دولت«در مورد   
 كـه  كـرد  استنباط توان مي وي مجموع آثار اما از ندارد، وجود جديد و سياسي معناي در دولت
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 كـه  اسـت  داشـتن  دوست يا محدوديت، وِاليت اين و است محدود نوعي به وي ديد از دولت
 كـه  هنگـامي  فرديـد  ديگر طرف از. داند مي) ص(محمد  و) ع(علي  هاي حكومت آن را نمونه
 شـروط م  االمـر  اولي و رسول خدا، از اطاعت به را و آن كند مي مطرح را درست سياست بحث

 بحران در دوران را امروز دوران فرديد كه آنجا از كل در. داند مي محدود را آن نوعي به كند مي
 خداي و هاست انسان اماره هاي نفس يا متكثر امامان حاكميت آن در كه اي گونه به كند مي تعبير

 شـديداً  محـدود  دولـت  زمينـه  در هـا  ليبراليسـت  و هـا  غربي ديدگاه با لذا نيست، حاكم پريروز
  .است مخالف
 غربي معناي در خصوصاً تنهايي به عقل فرديد معتقد است كه» عقل حاكميت«در مورد   

 عقـل  ايـن، بـا   و پـردازد  مي ظاهر به و نيست انسان مسائل جوابگوي نيست، چراكه اتكاء قابل
 از. اسـت  مخالفت فرديد، در تأييد مورد اي انديشه فردايي، فضاي پس و پريروز اصيل و شريف

 گفت توان مي لذا. كند استنباط را اسالم احكام علل تواند نمي بشري عقل اينكه تر مهم اينها همه
 غربـي  عقـل  گويـد  مـي  كـه  جايي در اما. كند مي انتقاد زمينه اين در ها ليبراليست اصل به فرديد
. دارد ادانتقـ  نتيجـه  بـه  امـا  گويـد،  نمـي  را انحراف اين نوع هرچند شود، مي بشر انحراف باعث

خطـاب   وهمـي  و مريض، ممسـوخ، منحـوس   غربي، بيچاره، عقل را با وصف كه هنگامي هم
  . است نشده ارائه فرديد جانب از آن توجيه كه دهد مي عقل اين به هايي نسبت كند مي

 نفسـاني  و ظـاهر  و پندار غربي، علم و جديد علم فرديد معتقد است كه» علم«در مورد   
 خبـري  حقيقـت  و حـق  نيسـت؛ از  خدا با نياز و راز و ورع و ؛ تقوينيست شكر آن است؛ در

 قـرار  عمل مبناي هايش ويژگي به توجه با است بايد معتقد لذا است، موجود نيست و اصالت با
   .است حقيقت و حق از فرار و ترقي، و تعالي از تداني عين كه چرا گيرد،

رد موجود در خصوص صنعت و وي نسبت به رويك »تكنولوژي بر مبناي ترقي«در مورد 
توان به يكباره تكنولوژي را رد كرد، اما صـنعت   تكنولوژي انتقاد دارد؛ هرچند معتقد است نمي

لذا نمودي از قهر االهي است و باعـث  . ها با يكديگر و با خدا شده است منجر به مبارزه انسان
  . ها شده است ويراني انسان

 كنـد  مي شديد حمله آن دوران و جديد غرب، دنياي نيز فرديد به» شناسي انسان«در مورد 
 كـه  وي فيزيك و وجود به و صرفاً شده رها انسان حقيقت و حاكم، ماهيت تعبير در اينكه از و

 ارابـه  خودبنياد، بر و خودمدار انسان اين وي نظر به. كند مي شود، انتقاد مي پرداخته است مادي
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 مركـب  بـر  مطمئنـه  نفس و خدا و حيات و زندگي حقايق به توجه بدون و راند مي اماره نفس
   .كند مي حركت »فردا« حاكميت تا »امروز« سلطه واسطه  به جلو به رو و سوار نسناسي و غرور

 اصـالت  و دنيـا  دادن قـرار  هدف با معتقد است امروزه فرديد نيز »شناسي غايت«در مورد 
 خبـري  »فرهنـگ « از آن در و شـده  امحتـو  بـي  دنيا است؛ باطن »شده وارونه عالم«آن،  به دادن

 »دنيـا « بـه  هـم  بايد كه حالي در ،است »نفساني و شيطاني« و ندارد توجه خدا به چراكه نيست؛
 مبـاني  بـا  لـذا . نـد ا بـاهم  اينهـا  هر دوي). باقي زمان( »آخرت« هم به و كرد توجه) فاني زمان(

  . دارد انتقاد آن به و است مخالف »ليبراليسم« اي انديشه
 مشـهود  آنچـه  بـه  صرفاً و لزوماً واقعيت كه است معتقد فرديد» شناسي هستي«ر مورد د  

 هم حقيقت و خداست كه است ذهن و عين وراي وجود يا واقعيت بلكه شود نمي است، تعبير
 غيـب  عـالم  امروز دنياي در كه است معتقد فرديد. دارد باطني و ظاهري جنبه و شود مي ناميده
 بـه  كه اصـالت دادن  دنده مي اهميت پندار عالم و شهادت عالم صرفاً به الذ و شده واقع مغفول
  .است عالم نمودن وارونه و نما هست نيستي

 از كـه  شـناختي  شـيوه (امـروزي   شناخت نيز وي معتقد است» شناسي معرفت«در مورد   
 بـه  صـرفاً ) كـرده  پيـدا  خدايي حالت كه اي گونه به است حاكم جا همه در و شده ناشي غرب

 زيـرا . اسـت  ظـاهرات  و عينيـات  از تر فراخ آن عرصه كه حالي پرداخته، در ظاهرات و عينيات
حسـي، خيـالي،    عبارت است از كه دارد اقسامي هم ادراك و است بودن انسان، مدرك  ويژگي

  .است وسيع آن گستره و لذا متعالي و وهمي، عقلي
 همـان  يـا  تحصـلي  روش دمنتقـ  نـوعي  بـه  و مخالف ، نيز وي»شناسي روش«در مورد   

 تقـوي  است؛ از داند؛ معاشي نمي كافي را آن چراكه هاست، ليبراليست تأييد مورد »پوزيتيويسم«
اسـت؛   است؛ فكرحصولي، قالبـي  شده فاسد توالي است؛ دچار دور خدا با نياز و راز و ورع و

 و موجود اصالتاست؛  حقيقت و حق از فرار و ترقي و تعالي از تداني است؛ عين تاريخ پايان
  .است زدگي غرب در يافتن است؛ تماميت فاني زمان

چراكـه بيشـتر آراء وي    ،گيرد ستيزي قرار مي در مجموع ديدگاه فرديد در چارچوب غرب
كند؛ البته براي اثبات و ارائـه   در مخالفت با غرب است و براي اين مخالفت هم داليلي ذكر مي

شناسي و  كند و بيشتر از منظر زبان خود را مطرح مينسخه جايگزين به صورت اجمالي ديدگاه 
توجـه بـه رويكـرد    در . كنـد  اي را طـرح مـي   رشـته  نگـرد و مطالـب بـين    فلسفه به موضوع مي
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  :نكات زير قابل استنباط است فرديدستيزي  غرب
حضور وحي  .3 ؛معنويت الزم است .2؛ در عرصه اجتماع خدا بايد حضور داشته باشد .1

آينده  از آن دينداران و خدامداران است،  .5 ؛پرستي است گرايي، نفس اماره انسان .4؛ الزم است
در سياست بايد دوست داشـتن   .6 ؛هاي دور هم از آن آنها بوده است طوري كه در گذشته همان

  . يابد اي ظهور مي حقيقت در هر زمان به گونه. 7 ؛و مهرورزي وجود داشته باشد
  .شوند لي هستند و وارد جزئيات نمينتايج در عين اهميت، كاين 
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