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»نگاهی اجمالی به احوال و مواضع فكري- سياسي 
مرحوم دكتر فرديد پس از پيروزی انقالب اسالمی« 

محمدمسعود آقايی1
صادق شفيعی2

چكيده
دكتر سيد احمد فرديد متفكر و استاد فلسفه و مبدع اصطاح »غرب زدگی« است. او به 
واسطه سال ها تحصيل و تدقيق در اصول و تاريخ حكمت ايرانی- اسامی و عرفان و نيز 
گذراندن ايامی از عمر خود در ممالك غربی و تحقيق و پژوهش در آراي متفكران غربی 
و به خصوص هايدگر، واجد مقامی ممتاز به لحاظ ارايه  آرايی بديع در بين انديشمندان 
و متفكران ايرانی شد. او در ابتدای پيروزی انقاب اسامی خيلی سريع به دفاع از مبانی 
انقاب اسامی به ويژه اصل واليت مطلقه فقيه پرداخت و به علت اعتقاد جازم به انقاب 
اسامی در برابر جريان های س��كوالر و روش��نفكری مانند نهضت آزادی، جبهه ملی، 
بنی صدر، سروش و... قرار گرفت. در اين تحقيق س��عی شده است كه به صورت اجمال 
احوال و مواضع فكری- سياس��ی او در بعد از انقاب اس��امی مورد تحليل و بازشكافی 

1. كارشناس ارشد رشته تاريخ اسام 
2. دانشجوی دكتری تاريخ اسام 
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قرار گيرد. 
کليدواژه ها: فرديد، انقاب اسامی، امام خميني)س(، سروش 

مقدمه
فرديد در قبل از انقاب اسامی و در س��ال 1356 در سخنرانی های دانشكده ادبيات 
دانشگاه تهران، تئوری واليت فقيه را با مبانی حكمی خود تئوريزه كرد. او اعتقاد داشت 
با پيروزی انقاب اسامی تحولی عظيم در دنيا به وجود آمده است و تاريخ در حال پيچ 
خوردن و عبور از مدرنيته به سمت حاكميت و عصر دين در سراسر جهان است. از منظر 
او وقتی تاريخ می خواهد ورق بخورد، انبوهی از آثار و ميراث گذش��ته، مسائل سياسی، 
اجتماعی، اقتصادی و... به عنوان حجاب ظاهر می شود كه بايد از اينها عبور كرد. لذا در 
ابتدای انقاب در دفاع از مواضع انقاب اسامی و امام سخنرانی فراوانی انجام می دهد و 
در مخالفت با حجاب های انقاب اسامی مانند تفكرات سكوالر و ملی دست به افشاگری 

می زند كه سعی شده در اين تحقيق در اين خصوص به تفصيل بحث شود. 

فردید پس از انقالب اسالمي 
با پيروزي انقاب اسامي فيلس��وف پير )فرديد( فصل تازه اي را آغاز مي كند و سريع 
به استقبال انقاب اس��امي مي رود. از منظر وي »مردمي كه با ش��عار اهلل اكبر از جان 
خود مايه مي  گذارند، نشان دهنده گش��تي در تاريخ است و مي توان انتظار داشت كه به 
زودي در ش��رق و غرب عالم پديده اي ظهور كند.«1 او با تعاري��ف خاص خود از انقاب 
اسامي حمايت مي كند و از امام خميني)س( و واليت فقيه حمايت كامل خود را ابراز 
مي دارد. اين موضوع باعث ناراحتي بعضي از مشاوران رژيم سابق از جمله احسان نراقي 
مي شود.2 ابتداي انقاب كه بحث نگاشتن قانون اساسي در جريان بود، فرديد مي خواهد 
كه نگاشتن قانون اساسي را به او بسپارند تا از آفات نظام هاي ليبرال دموكراسي در امان 
مانده و مصون باشد و انديشه هاي ماركسيستي در آن حلول نكند. اين موضوع را با يكي 
از شاگردانش- دكتر رجبي دواني- در ميان مي گذارد و او هم آن را به آيت اهلل طالقاني 
انتقال مي دهد كه البته اين موضوع در آن برهه انقاب پي گيري نمي شود.3 در آن موقع 

1. سيد موسي ديباج، آرا و عقايد سيد احمد فرديد )مفردات فرديدي(، تهران، علم، 1383، ص105. 
2. احسان نراقي، در خشت خام )گفت وگوي سيد ابراهيم نبوي با احسان نراقي(، تهران، جامعه ايرانيان، 1379، 

ص89. 
3. محمد رجبي، »اسم حقيقت هر چيز«، مشرق، سال اول، ش1، 1373، ص23. 
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پيش   نويس قانون اساسي جمهوري اسامي توسط 
حسن حبيبي- حقوقدان و تحصيل كرده غرب- از 
ترجمه متون قانون اساسي كشورهاي اروپايي نوشته 
مي ش��ود و اين موضوع يعني تأثير از غرب را فرديد 
به هيچ وجه نمي تواند بربتابد؛ لذا به اشاره او و تاش 
شاگردان انقابي خود »كنگره منتقدان پيش نويس 
قانون اساسي« به مدت يك ماه در تاالر عامه اميني 
دانش��گاه تهران برگزار مي گردد. مس��ئول اجرايي 
كنگره ف��ؤاد كريم��ي- نماينده س��ه دوره مجلس 
شوراي اس��امي- و رهبر فكري آن فرديد است. در 
اين كنگره بعض��ي از نماين��دگان مجلس خبرگان 
قانون اساس��ي از جمله آي��ت اهلل صدوقي- نماينده 

يزد- و آيت اهلل صادقي تهراني شركت مي كنند و باالخره مباحث اين كنگره توسط آنها 
در تدوين قانون اساس��ي تأثيرگذار مي ش��ود.1 هر چند قانون اساسي تماماً آن گونه كه 
فرديد مدنظر دارد به تصويب نمي رسد. در آن سال ها فرديد سعي مي كند وارد سيستم 
حكومتي شود؛ ابتدا در س��ال 1358 نامزد مجلس خبرگان قانون اساسي- وظيفه آن 
مجلس صرفاً تدوين قانون اساسي است- مي ش��ود و گفته شده است حداقل يك نفر از 
اعضاي مهم شوراي مركزي حزب جمهوري اسامي فرديد را به عنوان نماينده اساتيد 
دانشگاه جهت درج در فهرست نامزدهاي اين حزب پيشنهاد كرده بود، اما يكي ديگر از 
اعضاي ذي نفوذ حزب مانع اينكار مي شود؛ و در نهايت فرديد اعام انصراف نمود.2 نهايتاً 
تنها 201 رأي به نام او به صندوق ها ريخته مي شود و آن هم به علت شباهت اسمي با يك 
كانديداي ديگر است.3 متعاقب آن در همان سال 1358 فرديد نامزد عضويت در اولين 
دوره مجلس شوراي اسامي مي شود. ابتدا جمعي از دانشجويان و عده اي از مسلمانان 
متعهد طي اطاعيه اي با 150 امضا )در روزنامه كيهان 1358/11/18( و سپس برخي 
از ارادتمندان و هواداران تفكرش طي اطاعيه ديگري )روزنامه كيهان 58/12/21( از 
ايش��ان اعام حمايت مي نمايند. گفته مي شود گروه فداييان اس��ام مرتبط با آيت اهلل 
خلخالي نيز وي را در فهرست كانديداهاي خود قرار داده است. اما نهايتاً فرديد با كمتر 

1. محمد رجبي، »فرديد و انقاب اسامي«، برداشت اول، ش6 و 7، 1387، ص160. 
2. محمدمنصور هاشمي، هويت انديشان و ميراث فكري احمد فرديد، تهران، كوير، 1383، ص44. 

3. احسان شريعتي، »قرائت احمد فرديد از هايدگر«، برداشت اول، همان، ص175. 

انقالب  از  قبل  در  فرديد 
اسالمی و در سال 1356 در 
سخنرانی های دانشكده ادبيات 
دانشگاه تهران، تئوری واليت 
فقيه را با مبانی حكمی خود 
تئوريزه كرد. او اعتقاد داشت 
با پيروزی انقالب اسالمی 
تحولی عظيم در دنيا به وجود 
آمده است و تاريخ در حال پيچ 
خوردن و عبور از مدرنيته به 
سمت حاكميت و عصر دين در 

سراسر جهان است
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از 6 هزار رأي از دور رقابت ها كنار مي رود.1 فرديد هيچ گاه نه قبل از پيروزي انقاب و نه 
پس از آن صاحب پست و منصب سياسي نبود. خودش مي گويد: 

از زماني كه غرب زدگي را گفته ام، همواره در حاشيه بوده ام و تا مرگ 
نيز در حاشيه حوالت تاريخ خواهم ماند و خدا نخواهد خواست كه كاره اي 

بشوم.2 

آراي مرحوم فردید در خصوص والیت فقيه 
يكي از مباحثي كه در سال هاي پس از انقاب محل بحث بوده است، واليت فقيه است 
و فرديد نيز تفس��ير خاص خود را از اين مفهوم ارايه مي دهد كه جا دارد به طور اجمال 
در اين باره صحبت شود. فرديد اولين بار و در سال 56 در دانشگاه چند سخنراني درباره 
اين موضوع برگزار نمود و اين تئوري بعدها توسط او و ش��اگردانش در دانشگاه ها نشر 
و گس��ترش يافت.3 فرديد در باب واليت فقيه معتقد بود كه نباي��د اين مفهوم با معني 
حكومت اشتباه ش��ود، حكومت فقيه نيست، اين واليت اس��ت كه فقيه است. واليت را 
با كلمه »پوليتياي« يوناني داراي اش��تراك مي داند و معني آن را سرپرستي و راهبري 
دانسته كه مخفف آن رهبري است. حكومت يعني فرمانروايي، اما واليت يعني سرپرستي 
و رهبري و باطن اسام نيز واليت اس��ت كه واليت هم معني و داراي ريشه مشترك با 
»فيلياي« يوناني به معني دوستي و محبت است. به كسي كه واليت- به كسر واو- داشته 
باشد مي گوييم والي و به كسي كه واليت- فتح واو- داشته باشد مي گوييم ولي. ولي خدا، 
دوست خداست كه دوست مردم هم است؛ مقام والي مانند مقام پدر است. پدر در خانواده 
واليت دارد. همان سيستم بايد به جامعه تسري پيدا كند و يك نظام بر اساس محبت و 
عشق ايجاد شود. چه چيزي در خانواده باعث مي شود حرمت پدر نگه داشته شود؟ ترس 
يا محبت؟ در خانواده همه پذيراي هم هستند نه اينكه كسي بر ديگري غلبه داشته باشد 

و اين نظام خلل برنمي دارد، به بيان حافظ: 
مگر بناي محبت كه بي خلل است  خلل پذير بود هر بنا كه مي بيني  

همچنين فردي��د معتقد بود كه مفهوم درس��ت فقاهت، يعني عمق احكام اس��ام را 
دريافتن و كسي كه حقيقت اسام را مي داند- وي مفهوم »رند آگاهانه« را بر اين معنا 
در نظر مي گيرد- كس��ي كه معرفت داشته باش��د و به مراتب علم اليقين، عين اليقين و 

1. مهدي صادقي،  »تفكر مارتين هايدگر و استاد احمد فرديد«، نامه فلسفه، ش11، 1380، ص3. 
2. سيد احمد فرديد، ديدار فرهي و فتوحات آخرالزمان، محمد مددپور )به كوشش(، تهران، نظر، 1381، ص189. 

3. روح اهلل رجبي، »گفتمان فرديدي و ماهيت علم«، پنجره، ش8، 1388، ص159. 
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حق اليقين كه قرآن اشاره مي كند، دست يابد فقاهت را تحصيل مي كند؛ اين فقهي كه 
امروز بين ما مصطلح است، به تعبير ما محسن فيض كه از غزالي تأثير گرفته، فقه اصغر 
است. فقه اكبر فقهي است كه انس��ان با تحصيل آن به عرفان معرفت پيدا كند و عرفان 
حقيقت دين است. بر اين مبنا فقيه كسي است كه به نگاه دين به انسان، عالم و مبدأ عالم 
معرفت دارد و بر اساس اين معرفت، احكام كه همان ظاهر دين است را استنباط مي كند.1 

مجالس سخنرانی و موضع گيری های سياسی فردید 
البته همان طور كه گفته شد فرديد با سخنراني ها و اظهارات خود و با شوق فراوان به 
استقبال انقاب اسامي مي آيد و »انقاب اسامي را آغاز تعرض شرق عليه غرب  و تفكر 
غربي و روي  كردن شرق به تفكر معنوي و حكمت انسي مي دانست.«2 فرديد از فروردين 
58 تا 1361 مجالس سخنراني منظمي برقرار كرد كه مورد استقبال گروهي از جوانان 
قرار گرفت. از فروردين 58 تا اس��فند همان س��ال در دانش��كده ادبيات و علوم انساني 
دانشگاه تهران، از اس��فند 58 تا خرداد 59 در دفتر جاما )جامعه انقابي مردم مسلمان 
ايران به رياست دكتر سامي(، از خرداد سال 59 تا اواخر دي ماه 1360 در انجمن اسامي 
حكمت و فلس��فه و از اوايل بهمن 60 تا 61/7/27 در تاالر فرهنگ. در اين سخنراني ها 
فرديد به ارايه چهارچوب فكري خود مي  پردازد و در آن دوران التهاب انقابي به مسائل 
سياسي روز اشاره مي كند و با اسم بردن اشخاص و احزاب مختلف و نفي آنها، براي خود 
دشمنان پر و پاقرصي را كه بعضاً تاكنون هم ادامه دارد، دست و پا مي كند. از ابتدا شديداً 
به دولت بازرگان حمله مي كند و با سياس��ت هاي اصاح طلبان��ه گام به گام او مخالفت 

مي كند: 
بنده انقاب مداوم را قبول دارم و امروز خيلي مي ترسم از اينكه انقاب 

نابود شود و بورژوازي بيايد.3 
فرديد از كليت گذركننده نظام ديني از مدرنيته و پست مدرنيته كه در وجود امام تجلي 
يافته بود و فرديد به ذوق حضور آن را به جان آزموده بود دفاع مي كرد. همين حضور باعث 
شد كه از همان آغاز بازرگان، بني صدر و سروش و بسياري ديگر را نفي و به صور مختلف 
از واليت ديني امام و كليت ايماني نظام حمايت كند.4 او بدترين تفكر غرب زده را جناح 

1. محمد رجبي، »فرديد و انقاب اسامي«، همان، ص160. 
2. محمد مددپور، خودآگاهي تاريخي، تهران، دفتر مطالعات ديني هنر، 1372، ج2، ص5. 

3. سيد احمد فرديد، همان، ص279. 
4. همان، ص469. 
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راس��ت آن زمان كه به مهندس بازرگان تعلق داشت، 
مي دانست. فرديد نمي توانست ليبراليسم و دموكراسي 
مورد قبول او را بپذيرد.1 او هر چند ماركسيسم را هم 
يك ايسم غربي مي داند و رد مي كند ولي چون باالخره 
آنها اهل مبارزه و نفي كننده وضع موجود هس��تند آن 
را نسبت به جناح ليبراليسم و راست به راه تر مي داند: 

خداي بازرگان خداي بورژوازي و ليبراليس��م است 
ندانسته خداي اعاميه جهاني حقوق بشر است... من 
طرفدار ماركسيست ها نيستم ولي مي گويم ابتدا بايد 
به حس��اب معاندان آنها رس��يد تا بعد به حساب خود 

ماركسيست  ها.2 
در جاي ديگر مي گويد: 

خداي ماركس خداي طاغوت است كه خودش باشد، 
خداي بازرگان طاغوت است و حتي از ماركس بدتر زيرا 
او مي گويد خدا نيست، كدام خدا، بازرگان مي گويد خدا 

هست اما كدام خدا.3 
فرديد در مورد مهندس بازرگان مي گويد: 

بش��ر امروز در منجاب افتاده اس��ت، يكي بازرگاني غربي و ديگري 
مهندس��ي غربي، اين مهدي نهضت آزادي چه گناهي كرده كه افتاده 
ميان جرز ديوار انساني كه ممسوخ اس��ت و دچار خودبيني منطبق بر 

حلول و اتحاد است.4 
او اين انتقادها را موقعي بيان مي كند كه دولت بازرگان بر س��ر كار اس��ت و لذا شاهد 
مقاومت هاي مختلف در برابر سخنراني هاي او هستيم و تغيير مرتب مكان سخنراني هم 
به همين دليل است و پس از آن هم انتقادهاي فراواني از دولت بني صدر بيان مي كند، به 

ويژه از نظريه »تعميم امامت« بني صدر به شدت انتقاد مي كند. 

1. همان، ص500. 
2. سيد موسي ديباج، همان، ص142. 

3. سيد احمد فرديد، همان، ص89. 
4. همان، ص59. 

فرديد در باب واليت فقيه 
بايد اين  معتقد بود كه ن
مفهوم با معني حكومت 
اشتباه شود، حكومت فقيه 
نيست، اين واليت است كه 
فقيه است. واليت را با كلمه 
»پوليتياي« يوناني داراي 
اشتراک مي داند و معني آن را 
سرپرستي و راهبري دانسته 
كه مخفف آن رهبري است. 
حكومت يعني فرمانروايي، 
اما واليت يعني سرپرستي 
و رهبري و باطن اسالم نيز 
واليت است كه واليت هم 
معني و داراي ريشه مشترک 
با »فيلياي« يوناني به معني 

دوستي و محبت است
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فردید و سروش 
ولي مهم ترين تضاد فكري فرديد در دوران انقاب اس��امي كه تاكنون هم با ش��دت 
وحدت تمام ادامه داشته اس��ت، درگيري با طرفداران فكري »سركارل پوپر« در ايران 
به ويژه نماينده شاخص آن عبدالكريم س��روش است كه جا دارد كه هر چند به اجمال، 
در اين باره سخن گفته شود. عبدالكريم س��روش كه نام اصلي او حسين حاج فرج دباغ 
است، ابتدا در رشته داروسازي تحصيل مي كند. س��پس به توصيه و حمايت علمايي از 
جمله شهيد مطهري براي مطالعه فلسفه علم به انگلس��تان عزيمت مي كند و در آنجا 
تحت الشعاع فلسفه انگلوساكس��وني و تحصلي به ويژه پوپر قرار گرفته و بعد از انقاب 
وارد كشور مي شود و مورد استقبال حكومت نوپاي اسامي قرار مي گيرد. او در آن موقع 
انقاب داراي سن و سال جواني اس��ت كه هم تربيت كامًا سنتي در حوزه علميه  شده 
و هم از غرب و جريان هاي جديد تأثير پذيرفته، مي كوش��د با تلفيقي از اسام و آنچه از 
غرب قابل اخذ و اقتباس مي داند، انديشه اسامي متناسب با شرايط جديد عرضه كند. او 
همچنين قبل از انقاب بنا به گفته خودش پاي درس شيخ حلبي- رهبر فكري انجمن 
حجتيه- نشسته و از اين جمعيت تأثير پذيرفته است.1 در آن موقع نيز يكي از افراد مورد 
قبول انجمن حجتيه است. انجمن حجتيه در ابتداي انقاب تشكلي بسيار نيرومند است 
كه در نهادهاي مختلف به ويژه فرهنگي داراي نفوذهاي گسترده است.2 سروش با اين 
پيشينه مورد استقبال جمهوري اسامي قرار گرفته و به مسئوليت فرهنگي- سياسي 
)س��تاد انقاب فرهنگي( مي رسد و سخنگوي اين ستاد مي ش��ود. وظيفه اين ستاد در 
آن موقع پاكسازي عناصر گروهكي- از استاد و دانشجو- از دانشگاه ها و اسامي  كردن 
دانشگاه است. از سوي ديگر به عنوان نظريه پردازي با استعداد و مناظره كننده اي توانا به 
صورت يكي از شاخص هاي فكري انقاب در مي آيد. او به ويژه با اتكا به فلسفه صدرايي از 
سويي و آراي پوپر در نقد ماركسيسم و تاريخ نگري از سوي ديگر به نقد جريان  هاي فكري 
چپ پرداخت و كوشيد از اس��ام- به تحليل خودش- در مقابل ماترياليسم ديالكتيك 
دفاع كند.3 همچنين راديو و تلويزيون مرتب در خدمت سروش قرار داشت و در آنجا به 
ابراز آراي خود مي  پرداخت. كتب بينش ديني دبيرس��تان و معارف اسامي دانشگاه ها 
بر اساس آراي او به نگارش در مي آمد و كتاب هاي تأليفي اش در ابتداي انقاب از جمله 
دانش و ارزش، تضاد ديالكتيكي، ارتجاع مترقي و دگماتيسم نقابدار مرجع گزينش هاي 

1. عبدالكريم سروش، »پدرخوانده اصطاحات نيستم« )مصاحبه(، شرق، ش29، مهرماه 1385، ص13. 
2. سيد عباس معارف، »بيانيه بنياد فرديد«، بيان، ش26، خردادماه 1379، ص8. 

3. محمدمنصور هاشمي، همان، ص129. 
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ابتداي انقاب بود و در آن موقع ش��اخص انقاب و ايدئولوگ انقاب اسامي محسوب 
مي شد. در اين فضا فرديد با آراي خاص خود به هيچ وجه نمي توانست با نگرش و آراي 
سروش موافق باشد، لذا وارد منازعه شديد فكري با سروش مي شود. ابتدا وارد نقد پوپر 

مي شود: 
يك حيوان اليعلم كه در فلس��فه ننگين تر از او نيست و او پوپر است، 
ش��روع كرده و همه را رد كرده و گفته اس��ت كه آنها كل پردازند، اصًا 
فلسفه تاريخ بي خود است، پرسش از ماهيات نادرست است، چرا؟ براي 

حفظ وضع موجود مي گويد.1 
يا در مورد پوپر و جريان پوپر مي گويد: 

... اينها مارهايي هس��تند ك��ه در تورات آمده اس��ت؛ اينه��ا لوياتان 
آخرالزمان ان��د؛ اينها مظه��ر نفس اماره ان��د و ماصدرا را وس��يله قرار 
مي دهند؛ اينها ابرمردند؛ يعني اينكه انسان تا آخرين مرحله نفس اماره 

جلو برود.2
براي فرديد، پوپر مذموم ترين كس در فلسفه جديد است و انتقادهاي تندي را از پوپر 

مطرح مي كند: 
نفس اماره پوپر امريه صادر مي كند و اين امر به منكر و نهي از معروف 
تاريخ 400ساله غرب است. عالم چه هس��ت و چه نيست هر چه نفس 
اماره بگويد باش ارزش باشد. در ديدگاه پوپر نئوكانتي با بي آزرمي هر چه 
تمام تر يعني يهوديت، صهيونيسم و فراماسونري به پوشش كانت مي آيد 

و نهايت نهان روشي و زبون انديشي است.3
باالخ��ره نتيجه مي گيرد: »جري��ان پوپر بزرگتري��ن مكر ليل و نه��ار زده در مملكت 
ماست.«4 لذا با اين نگاه منفي به پوپر، مسلم است كه با ش��اگرد او نمي تواند به مدارا و 
مسالمت رفتار كند. لذا در سخنراني هاي ابتداي انقاب خود شديداً به او حمله مي كند: 
آدمي مانند آن پوپرزده را كه سر تا پايش يهوديت و ماسونيت بين الملل 
زده است، عده اي جوان را دنبال خود انداخته و چهار جمله درست كرده 
اس��ت، با بايد و نبايد و با اين جمله  هاي بي ربط براي من عجيب است با 

1. سيد احمد فرديد، همان، ص44. 
2. همان، ص44. 

3. سيد موسي ديباج، همان، ص333. 
4. همان، ص333. 
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اين كتاب ها، بعد برود در قم منطق درس بدهد و در دانش��كده الهيات 
ماصدرا درس بدهد.1 

يا در جاي ديگر مي گويد: 
بعد از اين مقدمات و نتايج، سروش با بي معنايي رفت به شعر و حال كه 
به انبيا و اوليا توهين كرده، مي آيد به ش��عر؛ حافظ و موالنا را مي خواني 
و مسخ مي كني؟ چرا توهين به كلمات حافظ مي كني كه در حد اعجاز 
است به گفته جامي. جهالت را بنگريد به نام خرد و منطق درايي در اين 

آخرالزمان غربي.2 
فرديد بين گروهك فرقان و سروش در ترور حقيقت ديانت اسام اشتراك مي بيند: 

حال مي آيم به مس��ئله فرقان، آقا اينها همه س��ر و ته يك كرباس اند؛ 
جمعيت فرقان ترور مي كند. اينها يعني امثال سروش هم ترور مي كنند. 
اين سروش ها حقيقت اس��ام را ترور مي كنند، حقيقت ديانت اسام را 
ترور مي كنند، به تدريج مردم صادق كم مي شوند و شيطان به جانشان 

مي افتد.3 
البته بايد در اينجا اضافه نمود كه تنها سروش از ديدگاه فرديد مورد ذم و طرد نيست، 

بلكه جريان روشنفكري ديني كه از سيد جمال شروع مي شود، مورد مذمت اوست: 
از سيد جمال تا سروش در يك استراتژي و مقصد، وحدت نظر داشتند 
و آن درك اسام با حجاب غرب بود و يا به عبارتي درك غرب با حجاب 

اسام.4 
بعد در خصوص آينده س��روش و نقش مخرب او در س��تاد انقاب فرهنگي هش��دار 

مي دهد: 
مي خواهم پيامي به امام خميني بدهم و درد دلي با ايشان بكنم؛ سيد 
احمد فرديد آدمي اس��ت كه براي خودش كار كرده اس��ت. اگر كتاب 
ننوشته نخواسته تشبه به كثافات ديگران بكند. من پيام كوچكي به امام 
دارم، اين انقاب را عبدالكريم سروش خراب مي كند، فضاي قديم ما 
خوب اند، ولي يك جهتشان ضعيف است كه من آن را مي دانم، من پوپر 

1. سيد احمد فرديد، همان، ص188. 
2. همان، ص372. 
3. همان، ص376. 
4. همان، ص450. 
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را مي شناسم و به ريش او مي خندم.1 
سپس نسبت به توهين سروش به قرآن كريم هش��دار مي دهد كه البته احتماالً براي 
جمع مس��تمع س��خنراني فرديد در ابتداي انقاب بي وجه به نظر مي رسد كه چگونه 

سخنان سروش توهين به قرآن است. 
همين طور فلس��فه علم يهودي زده به كش��ور ما مي آيد و آن منطق و 

روش پوپر است كه توهين به قرآن است با نفس اماره.2 
يا در جاي ديگر مي گويد: 

اين حقيقت نفس اماره است كه در كل عالم تجلي پيدا كرده و نمونه 
اين حقيقت پوپر اس��ت كه هم��راه با توهين به قرآن س��راغ جمهوري 

اسامي آمده است؛ تا كي بايد بعد از مشروطه به قرآن توهين شود؟3 
سپس آينده سروش را اين گونه بيان مي  كند كه البته فهم آن براي مخاطبان ابتداي 
انقاب دش��وار و غير قابل باور اس��ت ولي پس از رويكرد جديد سروش به قرآن كريم و 
ادعاي خلق قرآن توسط بشر باورپذير مي ش��ود. ولي در ابتداي انقاب توهيني سخت 

نسبت به سروش محسوب مي شود: 
انتقاد از اس��اس ديني جامعه با عقل پوپري قطعي است و آن نهايتاً به 

نفي عقل قرآني مي رسد.4  
نكته جالب در اينجاست كه فرديد چگونه اين آينده نگري ها را در مورد افراد دارد؟ البته 
نگارنده قادر به توضيح اين مطلب نيست و فقط در اينجا مي تواند نقل قولي از خود دكتر 

فرديد ذكر كند: 
من از فلسفه تاريخ مي روم به خداشناس��ي تاريخي و بعد علم االسماء 
تاريخي و مش��اهده هم مي كنم. من به علم االس��ماء تاريخي مي روم و 
مش��اهده مي كنم كه هنري كربن يهودي، فراماسون و صهيونيسم زده 
اس��ت و حاال كه به من مي آيند، مي گويند مي بينم درست است. اينها 
يك مطلب اپري��وري Apriori )ماتقدم( و يك مطلب اپيس��تريوري 
Aposterioi )ما تأخر( يعني يك مش��اهده ماتقدم و يك مش��اهده 
ماتأخر است. اول شما مي  بينيد اپريوري شهود ذات است، اول علم اليقين 

1. همان، ص166. 
2. همان، ص284. 
3. همان، ص209. 
4. همان، ص443. 
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اس��ت، دوم عين اليقين و سوم 
حق اليقين. بن��ده نمي برم فقط 
و تنها با اپريوري يا اپيستريوري 
بلكه ماتقدم و ماتأخر هر دو الزم 

مي آيد.1 
آن طور كه سروش مي گويد يك دفعه فرديد را 
در خانه شخصي او ماقات كرده است كه البته 
ديدار كوتاهي است و نتيجه اي به همراه ندارد.2 
يك بار هم در جلسه انجمن حكمت و فلسفه بر 
اثر س��خنراني فرديد عليه سروش، سروش نوار 

س��خنراني را تهيه و با ارايه دادخواس��تي به جرم توهين و افترا به دادگستري شكايت 
مي برد كه البته با پادرمياني اساتيد فلس��فه آن موضوع ختم به خير مي  شود و سروش 
شكايت خود را پس مي گيرد.3 هر چند در دوران حيات فرديد، سروش از موضع گيري 
سلبي در برابر او پرهيز مي كند، ولي بعد از فوت فرديد و تا همين اواخر هر كجا تريبوني 
دست مي دهد عليه فرديد شروع به سخنراني مي كند كه گاهي اوقات توهين و تخفيف 
را هم چاش��ني آن مي كند و در نوش��ته هاي خود نيز همين روي��ه را دنبال مي كند كه 
براي آگاهي بيش��تر مي توان به كتاب هاي قصه ارباب معرفت )ص431( و سياست نامه 
)ص195( و مصاحبه هاي سروش با شبكه هما )مورخه 1384/12/22( يا مصاحبه هايي 
با سايت هاي مختلف اينترنتي )از قبيل س��ايت نوانديش، سايت روزنامه روز و...( اشاره 
كرد كه براي جلوگيري از اطاله كام در اينجا آورده نمي شود. احسان نراقي- مشاور ملكه 
فرح- در كتاب در خشت خام س��ال ها پس از مرگ فرديد اتهامات مشابهي عليه فرديد 

بيان مي كند كه البته سيد عباس معارف شاگرد فرديد در پاسخ مي نويسد: 
آقاي نراقي، حال گمان داريد كه ما به افسون دم سرد و خزان زده شما، 
تفكرات انقابي و ضد امپرياليس��تي اس��تاد فرديد را رها كنيم و سر به 

درگاه اربابان امريكايي و انگليسي شما بساييم.4 

1. همان، ص279. 
2. عبدالكريم سروش، سياست نامه، تهران، صراط، 1379، ص195. 

3. غامحسين ابراهيمي ديناني، آئينه هاي فيلس��وف )گفت وگوي عبداهلل نصري با ابراهيمي ديناني(، تهران، 
سروش، 1380، ص67. 

4. سيد عباس معارف، همان. 

فرديد از كليت گذركننده نظام ديني 
از مدرنيته و پست مدرنيته كه در 
وجود امام تجلي يافته بود و فرديد 
به ذوق حضور آن را به جان آزموده 
بود دفاع مي كرد. همين حضور 
باعث شد كه از همان آغاز بازرگان، 
بني صدر و سروش و بسياري ديگر 
را نفي و به صور مختلف از واليت 
ديني امام و كليت ايماني نظام 

حمايت كند
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معارف در نوشته خود، س��روش را محرك نراقي در كتاب در خشت خام مي داند و در 
پاسخ آنها با همان ادبيات مشهور فرديدي مي نويسد: 

وقتي كس��ي كتاب در خش��ت خام را مي خواند فق��ط دو مضمون را 
مي يابد؛ نخست آنكه نراقي به فرديد هتاكي مي كند و ديگر آنكه سروش 
را تأييد و تمجيد مي نمايد. افس��وس بر حقارت كساني كه با تمسك به 

مزدور حقير و كم اطاعي چون نراقي كسي را تأييد يا رد كنند.1 
سروش در آن سال ها از پاسخ ش��فاهي به تندي هاي فرديد استنكاف مي  كند، ولي به 
طور عملي ابتدا از ادامه تدريس فرديد جلوگيري به عمل مي آيد و سپس با فشار انجمن 
حجتيه و سروش كاس هاي فرديد تعطيل مي شود. مصاحبه فرديد با كيهان فرهنگي و 
شبكه دوم سيما پخش نمي گردد و حتي مقاله »مشروطه، دفع فاسد به افسد« فرديد كه 
در روزنامه كيهان چاپ شده بود، قبل از توزيع خمير مي گردد. خاصه تمامي ابواب بر 
روي فرديد بسته شده و كامًا در خانه نشانده مي شود.2 پس از سال 61 تنها مجالسی در 
خانه اش با تعدادي افراد محدود تشكيل مي گردد. هر چند تمام تضييقات درباره فرديد 
تنها به سروش محدود نمي شود، زبان تند و بي پرواي فرديد هم در عدم انتشار افكارش 

تأثيرگذار است: 
دكتر اصًا نمي توانس��ت تملق بگويد و اگر با كس��ي تعارف مي كرد، 
بافاصله عيب��ش را مي گفت؛ آدمي بود كه نمي توانس��ت باطن خود را 
بپوشاند، پس چگونه مي توانست سياس��تمدار شود؛ اصًا نمي توانست 

رل بازي كند.3 

مواضع فردید در خصوص مسائل انقالب اسالمی 
فرديد هر چند در آن سال ها از خانه بيرون نمي رفت و كامًا خلوت گزيده بود، ولي تمام 
اوضاع سياس��ي را پيگيري مي كرد. مثًا خطبه هاي نماز جمعه شهرهاي مهم را گوش 
مي داد و درباره آنها اظهارنظر مي كرد. مثًا در دوم دي ماه سال 65 يكي از شاگردانش- 
جال مكانيكي كه آن موقع سرپرست دفتر حقوق و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه 
بود- به اشاره او نامه اي به آقاي هاشمي رفس��نجاني- امام جمعه موقت تهران و رئيس 
وقت مجلس شوراي اسامي- مي نگارد و به خطبه ايرادشده او انتقاداتي را وارد مي كند 

1. همان، ص9.
2. همان. 

3. رضا داوري، »فيلسوف از همه ايدئولوژي ها آزاد است«، پنجره، ش8، 1388، ص91. 
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و رگه هايي از تفكر غربي را در آن مي يابد. )سايت فرديدنامه( متن آن نامه هر چند بعد از 
سال ها، خواندني است. در مورد افراد و رهبران انقاب هم در همان سال هاي اوليه انقاب 
اظهارنظرهاي جالبي دارد كه به چند نمونه اش��اره مي شود. در مورد امام خميني)س( 

پس از رحلتشان مي گويد: 
امام خميني فقيد از نوادر تاريخ بود كه با انقاب اس��امي نخس��تين 
تزلزل را در بنيان غرب زدگي ايجاد نمود. اما اين بحران همچنان ادامه 
دارد. از اين رو مبارزه بي ش��ائبه با غرب زدگي مي باي��د تا ظهور مهدي 

موعود)عج( كه پايان عمر بحران غرب زدگي است، ادامه يابد.1 
در مورد ديگر رهبران انقاب چنين مي گويد: »رفس��نجاني تضاد و شرع و سياست و 
مراعات دوز و كلك  هاي سياس��ي را مي داند و عمل مي كند.«2 يا حتي آنها را مثل خود 

هم سخن مارتين هايدگر- فيلسوف آلماني- مي داند: 
تنها من هم سخن هايدگر نيستم، بلكه ديگران نيز چنين اند؛ از اينان 
امام جمعه تهران آقاي خامنه اي است، روحي كه همراه انقاب به سراغ 
او آمده است. مرد با ذوقي است با اين اختاف كه همان هايدگر با تفسير 
متافيزيك است و فلسفه و هنر و حتي سياست را مطرح مي كند و سعي 
در اين است كه همان را بگويد كه انس��ان پس فردا مي گويد و همان را 
بگويد كه اجماالً انسان پريروز گفته است. اين همان پريروز و پس فردا به 

طور اجمال با انقاب به سراغ ما آمده است.3 
هر چند در آن ايام فرديد موضع گيري سياسي مي كند ولي همان طور كه شاگردانش 

گفته اند او مرجع سياسي نمي توانست باشد و تأثيري در سياست نداشت: 
مرحوم فرديد با سياست هايي موافق و با سياس��ت هايي مخالف بود. 
اما كار اصل��ي او و جايي كه مي توانس��ت تأثير بگذارد، سياس��ت نبود، 
يعني مرجع سياسي نبود. كس��اني هم كه به ايشان عاقه داشتند از او 
درس سياست نياموختند بلكه كم و بيش درس فلسفه آموختند. دكتر 
فرديد فيلسوف بود و هميشه به فلسفه فكر مي كرد، اگر هم به سياست 

1. سيد احمد فرديد، مصاحبه منتشرنش��ده فرديد با كيهان فرهنگي، شهروند امروز، ش2، شهريورماه 1387، 
ص15. 

2. سيد موسي ديباج، آرا و عقايد سيد احمد فرديد )مفردات فرديدي(، همان، ص103. 
3. همان، ص454. 
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مي پرداخت، اين كار فرعي او بود.1 
لذا واقعيت اين اس��ت كه فرديد هر چند بعد از انقاب اسامي به سياست پرداخت و 
موضع گيري سياسي كرد، ولي هيچ جريان سياس��ي از او تأثير نپذيرفت و به استقبال 

سخنانش نرفت. 

عزلت و خلوت نشينی اواخر عمر  
همان طور كه گذشت، فرديد از سال 61 در خانه نشانده شد و فقط مجالس خانگي با 
تعداد كمي از شاگردان و مستمعان برقرار مي كرد. از س��ال 71 در حالي كه حدود 80 
سال از عمر وي مي گذشت مجالس خانگي را هم تعطيل كرد و يك سره به خلوت رفت. 
در اواخر عمر كه اداره خانه نس��بتاً بزرگ براي خانواده وي مشكل مي شود )فرزندانش 
هر دو از سالياني قبل به  رغم ميل پدر مقيم امريكا ش��ده بودند(، وي به همراه خانواده 
به آپارتماني نقل مكان مي كند، اما فرديد تاب زندگ��ي آپارتماني و دوري از كتاب ها و 
كتابخانه را نياورده و ب��ه تنهايي به خانه بازمي گردد و چن��دي بعد در 25مرداد1373 
درمي گذرد كه دكتر مسموميت غذايي را علت مرگ وي مي داند. 2 پس از آن مستمعان و 
شاگردان در منزل او گرد هم مي  آيند و ابتدا فهرستي از كتب، يادداشت ها و ديگر مدارك 
موجود در منزل وي تهيه مي نمايند. تنها چيزي كه از فرديد به عنوان وصيت نامه باقي 
مانده، نامه اي از فرديد است كه طي آن مرحوم دكتر مايل را به عنوان وصي خويش براي 
پايان   بردن كار فرهنگ اشتقاقي خود تعيين كرده است. البته دكتر مايل نيز پس از مدت 
كوتاهي فوت مي كند و موفق به انجام اين كار نمي شود. خبر درگذشت فرديد طي چند 
سطر در برخي از روزنامه ها و مجات همچون كيهان، كيهان فرهنگي، كيان و... انعكاس 
يافت و چند اطاعيه از طرف اساتيد فلسفه دانشگاه ها در مطبوعات منتشر شد كه از او 
به عنوان »فيلسوف بزرگ معاصر« ياد مي شود. سه سال بعد در سال 1376 منزل ايشان 
با همكاري شهرداري تهران تبديل به بنياد حكمي- فلسفي دكتر سيد احمد فرديد شد. 
پس از آن مجموعه كتاب ها و آثار فرديد از طرف خانواده اش به بنياد اهدا مي شود. البته 
در مدت كوتاهي اين بنياد تعطيل مي شود و سپس در سال 1385 دوباره گشايش پيدا 
مي كند. در حال حاضر اعضاي هيئت امناي اين بنياد آقايان دكتر داوري، دكتر اعواني، 
دكتر رجبي و دكتر ضياء شهابي هستند.3 اميد اس��ت اين بنياد بتواند سر و ساماني به 

1. رضا داوري، فلسفه معاصر ايران، تهران، ساقي، 1384، ص113. 
2. محمد رجبي، »شبان وادي ايمن، گهي رسد به مراد«، سوره، ش4، 1377، ص52. 

3. سيد حسام فروزان، »فيلسوف سايه ها«، همشهري، ش28، 1381، ص25. 



20
5

د...
ردي

ر ف
دكت

وم 
رح

ي م
اس

 سي
ي-

كر
ع ف

واض
 و م

وال
 اح

ی به
مال

 اج
هی

نگا
91

ن 
ستا

 تاب
32 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

يادگارهاي باقيمانده اين استاد فقيد فلسفه 
)نوارهاي صوتي و تصويري، حاشيه نويسي 
كتاب ها، فرهنگ اشتقاقي فارسي- عربي، 
يادداش��ت ها و...( داده و آن را در اختي��ار 
عاقه مندان حكمت، فلسفه و زبان فارسي 

قرار دهد. 

نتيجه گيری 
همان طور كه گذش��ت فرديد بر اس��اس 
آراي حكمی و اعتقادات اسامی خود بعد 
از پيروزی انقاب اسامی از مواضع انقاب 
اس��امی و امام خميني)س( دفاع كرد و با 
جريان ها و افراد سياسی كه آنها را مخالف 
حركت اصيل انقاب اسامی می دانست، 
مانند جريان های ملی و س��كوالر به مقابله 

فكری پرداخت. ول��ی نبايد از ياد ب��رد كه او متفكر ب��ود و جايگاه اصل��ی اش در حوزه 
تفكر و فلسفه اين سرزمين اس��ت. لذا فرديد، شخصيت سياس��ی به معنای امروزی با 
موضع گيری های سياسی روزمره نبوده است و تأييد و رد افراد را بر مبنای مبانی حكمی- 
فلسفی خود نه حب و بغض شخصی انجام داده است. ولی جريان های سكوالر مقابل او، 
به جای نقد و بررسی افكار و آرای وي، در اين سال ها متأسفانه به تخريب، دروغ پردازی 
و هتك شخصيت او دست زده اند كه البته به علت وارداتی و غير اصيل بودن جريان های 

روشنفكری ايران جای تعجب نيست. 
جان كام اينكه فرديد فيلس��وفی تأثيرگذار در تاريخ معاصر ايران ب��وده و او و حلقه 
شاگردان وفادارش سرمنشأ بسياری از تحوالت پس از انقاب اسامی بوده اند و در حال 
حاضر و بعد از گذشت سال ها از فوت او، بررسی، تبيين و نقد عالمانه آرا و افكار مرحوم 
فرديد و البته ديگر متفكران و جريان ها می تواند راهگشای بسياری از مشكات فكری 

شود. 

فرديد بر اساس آراي حكمی و اعتقادات 
اسالمی خود بعد از پيروزی انقالب 
اسالمی از مواضع انقالب اسالمی و امام 
خميني)س( دفاع كرد و با جريان ها و 
افراد سياسی كه آنها را مخالف حركت 
اصيل انقالب اسالمی می دانست، مانند 
جريان های ملی و سكوالر به مقابله 
فكری پرداخت. ولی نبايد از ياد برد 
كه او متفكر بود و جايگاه اصلی اش در 
حوزه تفكر و فلسفه اين سرزمين است. 
لذا فرديد، شخصيت سياسی به معنای 
امروزی با موضع گيری های سياسی 
روزمره نبوده است و تأييد و رد افراد را 
بر مبنای مبانی حكمی- فلسفی خود نه 

حب و بغض شخصی انجام داده است


